
 
 
 
 
 
5 mars kl. 20:30  

Ugglekväll på Svedberga 
I samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen i Kullabygden och 
Föreningen Landskronatraktens Natur. 
Under kvällen hoppas vi höra – och 
kanske se – kattugglor i bokskogen på 
Svedberga kulle. Ugglekväll är en härligt 
annorlunda aktivitet. Låt barn och 
barnbarn hänga med! Du är hemma i god 
tid före midnatt. 
Samling: P-platsen NO Gruvtorget, 
Höganäs. Exkursionsledare: Ulrik Alm, 
alm.ulrik(a)telia.com, 070-465 43 54 
Samåkning från Fredriksdals parkering  
kl. 20.00 och vi fyller på med dem som 
väntar vid Allerums kyrka (östra sidan)  
kl. 20.15. Därefter fortsätter vi till 
Svedberga gård. 
Kontaktperson: Mikael Fahlman, mobil 
0703 513 140. 
 
 
7 mars kl 19.00  
Årsmöte 
Atmos (f.d. DropIn) Folkparken 
Sundspärlan 
Föreningen kallar sina medlemmar  
till årsmöte, där vi går igenom  
räkenskaper och verksamhetsberättelse 
samt förrättar val till förtroendeposter.  
Efter förhandlingarna håller Ing-Marie 
Henningsson föredrag och visar bilder  
från sin resa längs Guldkusten i Afrika. 
Föreningen bjuder på fika.  
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann  
tel. 042-226 243 el. 0705- 346 556. 
 
 
16 mars 
Anti scampidagen - skippa jätteräkan  
En riksomfattande aktivitet. Vi undersöker 
restauranter och butiker. Är DU 
intresserad att deltaga - hör av dig senast 
en vecka innan till Karin Nilsson 
Jungermann, kn_jungermann@yahoo.se 
0705-346556. För mer info - läs 
Naturskyddsföreningens hemsida 
 
 

 
 
 
 
 
6 april  

Stora klädbytardagen  
Tema - att ändra vanor till nya och bättre. 
Riksomfattande och återkommande 
populärt plånboks- och miljö-snällt. Ta 
med max 5 hela, rena, fräscha plagg, så 
får du byta till 5 andra. Du kan alternativt 
ta med skor, väskor, scarfes, mm. Kläder 
för gammal som ung, kille som tjej! 
Inlämning kl 13, byte kl 14.  
Plats: Dunkers Kulturhus, Rum Ett.  
Är DU intresserad av att hjälpa till? Hör av 
dig till: kontaktperson, Karin Nilsson 
Jungermann tel. 0705-346 556. 
 
 
13 april  kl 09:00 

Länsstämma på Sundsgårdens 
folkhögskola, Råå 
Naturskyddsföreningen i Skåne kallar sina 

medlemmar till länsstämma. Utöver 
förhandlingar kommer det hållas guidade 
turer på Örbyängar.  
O.B.S. föranmälan krävs. 
För mer information besök hemsidan 
Naturskyddsföreningen i Skåne.  
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann  
tel. 042-226 243 el. 0705- 346 556. 
 
 
21 april kl 10:00 
På jakt efter våren i Rååns dalgång 
Vi fortsätter traditionen att leta efter de 
första vårväxterna, denna gång kring 
Görarps mölla. Ta med fika och sätt på 
grova skor eller stövlar! 
Samling: Parkeringsplatsen vid Görarps 
mölla, som man kan nå på grusväg, 
antingen från Rausvägen i norr eller 
Strandängsvägen från landsvägen mellan 
Pålstorp och Gantofta i söder. Vi erbjuder 
också samåkning från Fredriksdals 
parkering kl. 09.30. Kontaktperson: Tom 
Svensson, mobil 0709 649 098. 

 

 

Naturskyddsföreningen Helsingborg 
program våren 2013 

Floragrupp 
Inom föreningen finns en floragrupp, 
vars deltagare träffas 5 gånger under 
sommaren och inventerar växter 
och/eller övervakar rödlistade arter 
(floraväktar).  
Kontakta Jan-Erik Hederås  
e-post je.hederas@telia.com eller tel. 
042–14 03 91, så får du floragruppens 
program.  
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5 maj kl 10:00 

Fågelskådningens dag 
Fredriksdal: Vår gröna oas mitt i centrum 
erbjuder ett rikt fågelliv. Vi tar oss runt och 
tittar till rörhönorna i dammarna, 
ringduvorna i sina häckningsbestyr och 
hoppas på lite nyanlända sångare. 
Samling: Entrén till Fredriksdal 09:00. 
Observera att entréavgift föreligger. 
Ledare: Ulrik Alm, alm.ulrik(a)telia.com, 

070-465 43 54. 

 
9 juni kl 10:00 

Strandutflykt på Råå 
För stora och små. Ta med hela familjen 
på en upptäcktsfärd på Råå strand. 
Vad lever i vattnet vid våra stränder?  
Med hjälp av erfaren marinbiolog samlar 
vi in och tittar på smådjur och växter vi  
hittar i vattnet och på stranden. Ta med  
en härlig matsäck och kläder efter  
väder, gärna långa stövlar. Vi träffas vid 
Råå campings cykelparkering. 
Kontaktperson: Stina B Vuksan  
tel. 073-957 44 16. 
 
 
16 juni kl 10:00 
Blomstervandring i Rydebäck/ De Vilda 
Blommornas Dag 
Samarrangemang med Svenska 
Botaniska Föreningen. Sätt på er grova 
skor eller stövlar och tag med fika! 
Samling: Parkeringen på heden där 
Ytterövägen slutar söder om Rydebäcks 
gård eller för samåkning från Fredriksdals 
parkering kl. 09.30. Kontakt: Jan-Erik 
Hederås, tel. 042-14 03 91, mobil 0768 
161 306. 

 
3 aug  

Ängens dag 
Slåtter på Esket, Råå. Guidning i 
naturreservatet före slåttern. Redskap 
finns att låna. Ett samarrangemang med 
Sommar på Råå och 
Stadsbyggnadsförvaltningen. Start troligen 
kl 13.30 - se hemsidan och HD. 
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann 
tel. 0705-346 556. 
 
 

1 september kl 11:00 
Svampens dag 
Svamputställning och svamprådgivning 
Naturskyddsföreningarna i Helsingborg 
och Kullabygden visar i samarbete  
med Puggehatten, Skånes Mykologiska 
Förening och Sveriges Mykologiska 
Förening, svampar som man kan finna i 
Skåne och särskilt i nordvästra Skåne. Vi 
visar framför allt goda matsvampar, som 
man tryggt kan plocka, men också  
lömska giftiga förväxlingssvampar.  
De som önskar får gärna ta med egna 
svampar för att få säker hjälp och goda 
råd av svampkännare, som finns på plats 
under dagen. Plats: naturum Kullaberg. 
Kontaktpersoner: Kerstin Bergelin tel. 
0705-41 14 14, Tom Svensson tel. 0709-
64 90 98. 

 
 

Miljöbibliotekets program 
 
Etisk handel - Etisk stad 
Tisdagen 12 februari 18:00  
Stadsbiblioteket, Hörsalen  
Fri entré 

Etisk elektronik? 
Tisdagen 26 februari 18:00  
Stadsbiblioteket, Hörsalen  
Fri entré 

Jorden vi äter  
Tisdagen 12 mars 18:00  
Stadsbiblioteket, Hörsalen  
Fri entré 

100 sätt att rädda maten  
Torsdagen 21 mars 18:00  
Stadsbiblioteket, Hörsalen  
Fri entré 
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1 september kl 11:00  

Svampens dag med svamputställning 
och svamprådgivning 

Naturskyddsföreningarna i Kullabygden 
och Helsingborg visar i samarbete med 
Puggehatten, Skånes Mykologiska 
Förening, och Sveriges Mykologiska 
Förening, svampar, som man tryggt kan 
plocka men också lömska giftiga 
förväxlingssvampar. 
De som önskar får gärna ta med egna 
svampar för att få säker hjälp och goda 
råd av svampkännare, som finns på plats 
under dagen. 
Plats: naturum Kullaberg. 
Upplysningar genom Kerstin Persson och 
för helsingborgs-kretsen Tom Svensson 
tel. 0709 649 098. 
 
 
 
 
2-8 september kl. 13:00-15:00 

Svamputställning 
Naturskyddsföreningarna i Kullabygden 
och Helsingborg fortsätter att i samverkan 
med naturum Kullaberg visa svampar. Vi 
planerar att ha svampkunnig personal 
på plats dagligen kl. 13.00–15.00. 
Plats: naturum Kullaberg. 
Kontakt: Tom Svensson tel. 0709 649 098. 
 

 
 
 
14 september kl 09:00  

Svampexkursion 
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i 
Kullabygden gör vi ett besök i 
svampskogen. Ni får möjlighet att prova 
era kunskaper och att ställa frågor om de 
svampar, vi hittar. Har vi tur, kanske vi 
också får något med oss hem. Vart vi åker 
bestäms inte förrän dagen innan. Ta med 
korg, kniv och svampbok! 
Samling: P-platsen NO Gruvtorget, 
Höganäs. 
Kontakt: Tom Svensson 0709-64 90 98. 
 

 

 
 
 
 
Vecka 40 

Miljövänliga veckan 

Årets tema är Ekologisk mat. 100% 
ekologiskt är möjligt! Vill du vara med och 
kolla utbudet i butiker? Vill du stå i butik 
och berätta varför man bör välja 
ekologiskt? Vill du veta mera - en upptakt 
inför veckan då materialet från 
Naturskyddsföreningen presenteras och 
man får tips på aktiviteter, sker i Lund lö 7 
sept kl 10 - 14.30.  
Hör av dig till Karin Nilsson Jungermann 
tel. 0705-346 556.  
 
 
 
 
19 oktober kl 13:00 

Klädbytardag 
Tag med max 5 hela, rena, fräscha plagg i 
skick så att du själv skulle vilja byta till dig 
dem! Du får byta till dig 5 andra plagg. 
Även skor, väskor, scarves, mm. 
Inlämning kl 13.00, byte 
kl 14.00.  
Plats: Dunkers Kulturhus Rum Ett, 
Helsingborg. Är DU intresserad av att 
hjälpa till? Hör av dig! 
Kontaktperson: Karin Nilsson Jungermann 
tel 0705-346 556 
 
 
 
 
27 oktober kl 10:00  

Fågelexkursion 

Samling på Fredriksdals parkering kl 10:00 
för samåkning. Vi bestämmer vart vi åker 
dagen innan. Kläder efter väder som vi 
hoppas blir bra! Medtag kikare om ni har 
och liten matsäck. 
Kontakt: Leif Olsson 042-142069 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen Helsingborg 
program hösten 2013 
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26 december kl 10:00 

Mellandagsvandring 
Samling på Fredriksdals parkering för vår 
traditionella mellandagsvandring. Resmål 
bestäms samma dag.  Vi njuter av naturen 
i vinterskrud och beräknas vara tillbaka ca 
kl 15:00. Varma kläder, bra skor och 
matsäck rekommenderas. 
Kontakt: Tom Svensson 0709-64 90 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök gärna vår hemsida på: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/ 

19 januari kl 10:00 

Örnskådning 

Vi samlas kl 10:00 på Fredriksdals 
parkering för samåkning. Medtag varma 
kläder, matsäck och kikare om ni har. 
Annars går det alltid bra att kika i någon 
annans kikare. Ett spännande evenemang 
för både stora och små där vi hoppas att 
kunna visa några av vinterns majestätiska 
örnar! Vi bestämmer resmål samma dag 
och hoppas på fint väder. 
Kontakt: Leif Olsson 042-142069. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöbibliotekets program 
 
Klimatflyktingar – Om 
människor på flykt i en varmare 
värld 
Med sin reportagebok ”Ur askan” 
skildrar journalisten Shora 
Esmailian 2010-talets 
klimatflyktingar.  
Tisdag 2013-09-17 18:00  
Stadsbiblioteket, Hörsalen  
Fri Entré 
 
Gatsmart - att odla i staden i 
kristider och om framtidens 
stadsodling 
Ulrika Flodin Furås, författare till 
boken Gatsmart odling, berättar 
om odling i staden både ur ett 
historiskt och framtida perspektiv. 
Tisdag 2013-10-01 18:00  
Stadsbiblioteket, Hörsalen  
Fri Entré 
 
Fortfarande ett Tyst Hav? 
2007 utkom Isabella Lövin med 
boken Tyst hav – jakten på den 
sista matfisken, som bland annat 
belönades med stora 
journalistpriset. Isabella är sedan 
2009 invald i EU-parlamentet där 
hon har drivit igenom flera gröna 
förändringar av EU:s fiskepolitik.  
Vi får en inblick i situationen i 
haven och vad som hänt sen boken 
kom ut. 
Torsdag 2013-11-14 18:00  
Stadsbiblioteket, Cafe Birger 
Fri Entré 
 

Studiecirkel i höst 
Studiecirkel om årets tema "100% 
ekologiskt är möjligt!" 
Vill du lära dig mer tillsammans 
med andra likasinnade. Vi läser 
och diskuterar 
Naturskyddsföreningens årsbok 
"Jorden vi äter" - om maten, var 
den produceras och under vilka 
villkor. 
6 studietillfällen + ev besök hos 
ekobonde. 
Start onsdag 18 september kl 19 i 
Studiefrämjandets lokal, 
Järnvägsgatan 41, Helsingborg. 
Välkommen med din anmälan  
senast må 16 september till 
Karin Nilsson Jungermann, 
kn_jungermann@yahoo.se, 
 042-226243, 0705-346556. 
 
 Att fundera på: 
- Vad är egentligen sanningen - är 
ekologiskt lyxmat få förunnat? 
- Kan vi i Sverige klara vår 
matförsörjning utan 
bekämpningsmedel och 
konstgödsel? 
- Är det möjligt för bönderna i  
Syd att klara sin försörjning med 
ekoodling? 
- Vad gör vi för att försäljningen av 
ekologiska varor skall ta ett rejält 
kliv uppåt? 
- Hur kan vi få de som handlar 
ekologiskt ibland att göra det till 
en vana? 
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