
Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Program våren2011

26 februari
Klädbytardag på Dunkers Rum Ett.
Kl 13 inlämning av hela, rena och fräscha
plagg, max 5 st. Dam, herr, tonår, barn.
Även skärp, scarves, väskor, skor, mm.
Kl 14 Byte! Möjlighet att ”pimpa” = fixa till
plaggen finns. Du vet väl att det går åt 97%
mindre energi med återanvänt jämfört med
nytillverkat plagg!
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann
Tel. 042 226 243, 0705 346 556

24 mars kl 19.00
Årsmöte Atmos/DropIn, Folkp.Sundspärlan
Föreningen kallar sina medlemmar till årsmöte där
vi går igenom räkenskaper och
verksamhetsberättelse samt förrättar val till
förtroendeposter. Efter förhandlingarna berättar
geologen Ingemar Bergelin om Skånska
vulkaner. Föreningen bjuder på fika.
Kontakt: Leif Olsson 0706 098 637

26 mars
Earth Hour Day på Dunkers Kulturhus.
Kläd- och prylbyte. Många andra aktiviteter i
energispar och Earth Hour-anda! Ett
samarbete mellan olika föreningar och
förvaltningar i Helsingborg.
För tider och programpunkter – se
www.dunkerskulturhus.se
Kontakt: Karin NJ – se ovan

9 april
Miljövänliga Dagen
Klädbytardag på Dunkers Rum Ett – se
ovan. Kontakt: Karin NJ – se ovan.

17 april, kl 10.00
På jakt efter våren
Liksom i fjol letar vi efter tidiga vårblommor,
särskilt blåsippor, och lyssnar på och skådar fågel. I
vår vandrar vi i Turköps skog (reservplats Småryd)
Samlingsplats Allerums kyrka, östra sidan
(samåkning från Fredriksdals parkering kl 09.30).
Kontakt: Tom Svensson, tel 0709 649 098

11 maj kl 18.00
Vikten av träd. Föredrag av Christel Kvant.
Ett samarrangemang med Fredriksdal Museer
och Trädgårdar. Plats – Fredriksdal.
Inträde: 50 kr.
Kontakt: Karin NJ – se ovan

15 maj, kl 10.00
Vandring i naturreservat
I samarrangemang med Fredriksdal Museer
och Trädgårdar inbjuder
Naturskyddsföreningen till en vandring i

Ättekulla skog, som är ett av Helsingborgs
nyaste naturreservat. Ingen annanstans i
Helsingborg finns det så gott om
fornlämningar och det finns flera synliga
gravhögar ovan jord. Här avslutas
Landborgen i söder i en vacker
sydvästsluttning som ger speciella
förutsättningar för natur- och kulturvärden.
Samling:P-platsen vid Ättekullakyrkan,
Ättekullagatan 26, som ligger 2-300 m från
närmaste busshållplats (Bärnstensg linje 2
och slutstation Ättekulla på linje 1 och 2)
Kontakt: Jan-Erik Hederås tel 042 140 391,
0768 161 306

28 maj
Klädbytardag på Dunkers Rum Ett
Se ovan.

Juni - Augusti
Inom föreningen finns en Floragrupp, som
träffas fem gånger per sommar och då ägnar
sig åt växtinventeringar och övervakning av
rödlistade arter (floraväkteri). Om du inte
redan är medlem kan du kontakta Jan-Erik
Hederås (tel 042 140 391 eller med e-post
je.hederas@telia.com) så får du floragruppens

program.

19 juni kl 10.00
De Vilda Blommornas Dag
Blomstervandring i Råå-dalen öster om
Raus i samarrangemang med Svenska
Botaniska Föreningen. Sätt på er grova skor
eller stövlar och tag med fika!
Samling: Infarten till Stenbrogårdens
campingplats 500 m öster om Raus kyrka
(samåkning från Fredriksdals P kl. 09.30)
Kontakt: Jan-Erik Hederås,
tel 042 140 391, 0768 161 306.

6 augusti
Ängens Dag, Slåtter på Äsket, Råå, i
samarr med Råå Intresseförening/Sommar
på Råå, m fl.
För tider (troligen samling kl 13 eller 14
nedanför vattentornet) – se Sommar på Råå
sommarprogram och annons i dagspressen.
Kontakt: Karin NJ – se ovan.

26-28 augusti Den Stora Trädgårdsfesten
på Sofiero. Se höstprogram och dagspressen.
Kontakt: Karin NJ —se ovan.

4 september Svampens Dag
Samarrangemang med Sveriges Mykologiska
Förening. Se annons för plats och tider.
Kontakt: Tom Svensson tel 0709 649 098



Programaktiviteter i andra Skånekretsar - se
www.skane.snf.se under lokalföreningar.

Dagar att hålla utkik efter: Hagens Dag,
Havets Dag, Hamnens Dag, Naturnatta,
Världsmiljödagen, m fl. Vi har inget program
planerat för dessa – andra föreningar kan ha.

Styrelse
Helsingborgs Naturskyddsförening
(Föreningen Helsingborgstraktens Natur)

Richard Nilsson, ordförande
Tom Svensson, protokollsekreterare
Leif Olsson, vice ordförande, kassaförvaltare
Jan-Erik Hederås, arkivsekreterare,
floragruppen, naturvårdsgruppen
Mikael Fahlman, PR-ansvarig
Stina Bertilsson, havsgrupp
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Julia Sandberg, programgrupp
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Handla Miljövänligt ansvarig Skåne län
Revisor: Anette Olsson

Bengt Jürs

NYA MEDLEMMAR
Är du inte redan medlem i
Naturskyddsföreningen, så blir du det genom
att betala in 295 kr (familjemedlemsskap 365
kr) till bank-giro 165-5380 alt plusgirokonto
90 19 09-2 eller så anmäler du dig på:
www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem
Du kan betala årsavgiften per autogiro efter
anmälan - 24 kr/mån resp 30 kr/mån. Är du
26 år eller yngre, blir du ungdomsmedlem för
195 kr per år eller 16 kr/månad med
autogiro.

Som medlem får du tidningen Sveriges Natur,
kan du köpa årsboken till rabatterat pris,
vara med i Naturkontakt – medlemmarnas
mötesplats på nätet, få rabatter i föreningens
Naturbutik, tillgång till aktiviteter,
engagemang och gemenskap i
lokalföreningen och i alla andra
Naturskyddsföreningar.

Övriga föreningars program hittar du under
www.naturskyddforeningen.se/lokalforeningar

Vi vill också slå ett slag för dessa aktiviteter:

15 mars till 7 juni Stadsdelsvandringar:
Programmet består såväl av föredrag som
vandringar i Helsingborgs olika stadsdelar
under ledning av Ulrik Alm,
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Samling vid respektive bibliotek:
15 mars kl 17.00 Naturnära del 1 Ringstorp
Föredrag
19 april kl 17.00 Naturnära del 1 Elineberg.
Föredrag
24 maj kl 17.00 Naturnära del 2 Ringstorp,
vandring i Pålsjö skog
30 maj kl 18.00 Vandring Rydebäcksstrand.
31 maj kl 18.30 Naturfavorit i repris. Laröd.
Vandring i Laröds närnatur.
7 juni kl 17.00 Naturnära del 2 Elineberg.
Vandring i Jordbodalen.
Ett samarrangemang Biblioteken i
Helsingborg, Studiefrämjandet och
Naturskyddsföreningen. – För mer
information – www.helsingborg.se/bibliotek

Miljöbiblioteket, Stadsbiblioteket, Helsingborg
Info: www.helsingborg.se/miljobiblioteket

10 februari kl 18.00
100 procent förnybart – när och hur?
Göran Sidén , författare till boken Förnybar
energi berättar om möjligheter som finns.

10 mars kl 18.00
Filmvisning Underkastelsen
Stefan Jarls film om kemikaliesamhället. Vad
gör alla dessa kemikalier med oss människor,
med djur och natur? Efter filmen samtal med
Marianne Nordenadler, kemikaliehandläggare
på miljöförvaltningen.

21 mars kl 18.00
Människan och bilen, en kärlekshistoria?
Gunnar Falkemark - författare, forskare,
professor – bjuder på en lätt provocerande
föreläsning om bilismen och dess utveckling.

Grunden för Naturskyddsföreningens arbete är
kärleken för naturen, engagemanget för en bra miljö
och en envis tro på att samhället är möjligt att
förändra. Vill du bli medlem i Naturskyddsföreningen
och stödja vårt arbete gå in på:
www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem
Du hittar mer information om Helsingborgs
Naturskyddsförening på
www.naturskyddsforeningen.se/helsingborg



4 september

Svampens Dag

Samarrangemang med Sveriges

Mykologiska Förening. Se annons för plats

och tider.

Kontakt: Tom Svensson tel 0709 649 098

17 september kl 13:00

Klädbytardag

Vid Kl 13 är det inlämning, på Dunkers i

rum ett, av hela, rena och fräscha plagg,

max 5 st. Dam, herr, tonår, barn. Även

skärp, scarves, väskor, skor, mm.

Kl 14 Byte! Möjlighet att ”pimpa” = fixa till

plaggen finns. Du vet väl att det går åt 97%

mindre energi med återanvänt jämfört

med nytillverkat plagg!

Kontakt: Karin Nilsson Jungermann Tel.

042 226 243, 0705 346 556

Tisdag 20 september kl 18:00

Vår beskärda del – David Jonstad

Stadsbiblioteket, Hörsalen

David kommer föreläsa med utgångspunkt

i sin bok

http://www.adlibris.com/se/product.aspx

?isbn=9170374090 men med vinkling mot

trafik/transporter. Denna föreläsning

ligger i något som heter den Europeiska

trafikantveckan som uppmärksammas i

staden med aktiviteter varje dag… vara

föreläsningen är en. Behöver inte få in det

i texten i programhäftet men kanske på

affischer.

25 september kl 11:00

Båtutflykt med R/V Sabella

Vi ger oss ut och får en guidad tur på

Öresund av en erfaren marinbiolog. Det

blir en unik chans att få se djuren som

lever på bottnen och lära mer om deras

liv. Färden går bl.a. till Knähakens marina

reservat strax norr om Ven.

Färden tar ca 2,5 h, medtag varma kläder

och, om du vill, något att äta och dricka. Vi

samlas vid turfiskebåtarna i Norrahamn,

Helsingborg. Begränsat antal platser så

föranmälan krävs till

stina_katrin@hotmail.com, först till kvarn

tillämpas.

9 oktober kl 10:00

Fågelutflykt

Denna höstdag samlas vi på Fredriksdals

parkering och tar oss ut för att skåda fågel.

Destinationen bestäms samma dag. Vi

beräknas vara åter vid 14-tiden. Medtag

varma kläder, matsäck och kikare (har

man ingen går det alltid att kika i någon

annans kikare). För mer information

kontakta Leif Olsson 0706-098 637.

Måndag 10 oktober kl 18:00

Hus som producerar energi - Karin

Adalberth

Stadsbiblioteket, Hörsalen

Naturskyddsföreningen i Helsingborg

Program hösten 2011



15 oktober kl 13:00

Klädbytardag

Vid Kl 13 är det inlämning, på Dunkers i

rum ett, av hela, rena och fräscha plagg,

max 5 st. Dam, herr, tonår, barn. Även

skärp, scarves, väskor, skor, mm.

Kl 14 Byte! Möjlighet att ”pimpa” = fixa till

plaggen finns. Du vet väl att det går åt 97%

mindre energi med återanvänt jämfört

med nytillverkat plagg!

Kontakt: Karin Nilsson Jungermann Tel.

042 226 243, 0705 346 556

Torsdag 27 oktober kl 18:00

Hållbara kök- Olof Kolte

Stadsbiblioteket, Hörsalen

12 november kl 13:00

Klädbytardag

Vid Kl 13 är det inlämning, på Dunkers i

rum ett, av hela, rena och fräscha plagg,

max 5 st. Dam, herr, tonår, barn. Även

skärp, scarves, väskor, skor, mm.

Kl 14 Byte! Möjlighet att ”pimpa” = fixa till

plaggen finns. Du vet väl att det går åt 97%

mindre energi med återanvänt jämfört

med nytillverkat plagg!

Kontakt: Karin Nilsson Jungermann Tel.

042 226 243, 0705 346 556

Torsdag 24 november kl 18:00

Badskumt, kemikalier i badrummet –

Katarina Johansson

Stadsbiblioteket, Hörsalen

26 december kl 10:00

Mellandagsvandring

Så här efter allt julstök inomhus kan man

behöva ta sig ut i naturen för att varva

ner. Därför anordnas en

mellandagsvandring där vi njuter av

naturen i midvinterskrud. Vi samlas på

Fredriksdals parkering och tar oss

gemensamt till vår destination som

bestäms samma dag. Vi beräknas åter vid

15- tiden. Medtag varma kläder, bra skor

och matsäck. För mer information

kontakta Richard Nilsson 0731- 802 219.

Programaktiviteter i andra Skånekretsar -

se www.skane.snf.se under

lokalföreningar.

Grunden för Naturskyddsföreningens arbete

är kärleken för naturen, engagemanget för

en bra miljö och en envis tro på att

samhället är möjligt att förändra. Vill du bli

medlem i Naturskyddsföreningen och stödja

vårt arbete gå in på:

www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem

Du hittar mer information om Helsingborgs

Naturskyddsförening på:

www.naturskyddsforeningen.se/helsingborg


