
 
 
 
 
 
 
 
 
1 mars kl. 11:00 

Klädbytardag på Stadsbiblioteket 
Ta med max fem hela, rena, fräscha plagg i skick 
så att du själv skulle vilja byta till dig dem! Du får 
byta till dig fem andra plagg. Även fräscha, hela 
skor, väskor och scarves.. Vuxenkläder.  
Inlämning kl. 11.00, byte kl. 12.00 
Plats: Stadsbiblioteket, Helsingborg. 
Är du intresserad att hjälpa till? Hör av DIG! 
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann tel. 0705-
346556. Biblioteket har ”remaka” din T-shirt och 
MegaMusik samma eftermiddag. 
 
 
5 mars kl. 20:00 

Ugglekväll på Vegeholm 
I samarrangemang med Naturskyddsföreningen i 
Kullabygden hoppas vi höra och kanske se katt-
ugglor i bokskogen under ledning av Ulrik Alm. 
Ugglekväll är en härligt annorlunda aktivitet. Låt 
barn och barnbarn hänga med! Du är hemma i 
god tid före midnatt. Samling för samåkning: 
Fredriksdals parkering kl. 20:00. Vår kontakt: Tom 
Svensson tel. 0722-399919. 
 
 

19 mars kl. 19:00  

Årsmöte 

Föreningen kallar sina medlemmar till årsmöte, 
där vi går igenom räkenskaper och 
verksamhetsberättelse samt förrättar val till 
förtroendeposter. Efter förhandlingarna visar Karlo 
Pesjak från Hässleholm ett bildspel om ”Våra 
älskade svenska fåglar”. Föreningen bjuder på 
fika. Plats: Dropp in, det blå huset intill 
Sundspärlan Kontaktperson: Karin Nilsson 
Jungermann tel. 042-226 243 el. 0705- 346 556. 
 
 
12 april kl 10:00  

På jakt efter våren på Kullaberg 
Vi fortsätter traditionen att leta efter de första 
vårtecknen bland blommor och fåglar, Denna gång 
tillsammans med Naturskyddsföreningen i 
Kullabygden. Utflyktsmålet blir Kullaberg. Grova 
skor, en kikare och fika är lämplig utrustning. 
Samlingsplats: Mölle kapell kl 10.00. Vi erbjuder 
samåkning från parkeringen utanför Fredriksdal kl 
09.15. Kontaktpersoner: för Helsingborg Jan-Erik 
Hederås, tel. 0768-161306 och för Kullabygden 
Kerstin Persson, tel. 0762-766620. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

16 maj kl 08:00 
Cykel utflykt  
Missa inte chansen! Tag din cykel och kom med 
på utflykt bland stadens vårfåglar. Vi möts på 
Fredriksdals bilparkering kl 08:00. Vi börjar vår tur 
ovan landborgen och söker oss så småningom 
sydväst ut och stadens lägre delar. Ta med fika. 
Turen varar ca 2 timmar. 
För information och kontakt: Sven Gustavi tel. 
070- 170 64 21 
 
 
17 maj 09:30 

Besök på Skogsträdgården samt 
Arboretum 
Vi besöker Skogsträdgården vid Holma nära Höör. 
Den är anlagd efter permakulturprinciper.. Det är 
familjedag och arbetsdag för Skogträdgårdens 
Vänner och alla intresserade, med guidning kl. 11. 
Sedan fortsätter vi till Kiviks Esperöd Arboretet 
nära Simrishamn för guidning.  Medtag matsäck.! 
Restid med bil ca 1 h + 1 h 20 min med bil till 
respektive plats. 
Samling för samåkning på Fredriksdals parkering 
kl. 09:30. 
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann, tel. 0705- 
346 556, Ann Piates, tel. 0720-222 064. 
 
 
14 juni kl. 10:00 

De vilda blommornas dag  
Blomstervandring i Allerum i samarrangemang 
med Svenska Botaniska Föreningen. Området vi 
ska besöka bestäms någon vecka innan. Se 
föreningens hemsida. Sätt på er grova skor eller 
stövlar och tag med fika. 
Samling vid Allerums kyrka (på östra sidan vid 
Jonstorpsvägen). 
Kontakt: Jan-Erik Hederås tel. 0768-161306. 
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11 juli 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 lär om smådjur och 
växter vi hittar i vattnet och på stranden. Ta med 
lite fika och kläder efter väder. Vi träffas vid Råå 
campings cykelparkering. Kontaktperson: Stina B 
Vuksan, tel. 042-10 50 53. 
 
 

1 augusti kl. 13:30 

Ängens dag-Slåtter på Råå/Esket 
Widar Narvelo guidar i naturreservatet. Därefter 
slår vi och räfsar på slåtterängen. Redskap finns 
att låna. Samarrangemang med Råå Biblioteks 
Vänner och Stadsbyggnadsförvaltningen. 
Samling på ängen nedanför Råå vattentorn.  
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann. tel. 042-226 
243 el. 0705- 346 556. 
 
 
13 augusti kl. 18:00 

Växter och djur på Örby ängar 
Vi gör en rundvandring på Örby ängar, där vi 
förutom växter även studerar fåglar, groddjur och 
insekter. Samarrangemang med 
Stadsbyggnadsförvaltningen, vars personal 
berättar om naturreservatet samt arbetet med 
restaureringen och inplanteringen av grönfläckig 
padda. 
Samling: Parkeringsplatsen på Sundsgården. 
Kontakt: Jan-Erik Hederås, tel. 0768 161 306 
 
 
6 september    

Svamputställning och Svampens dag  
I samarbete med Naturskyddsföreningen i 
Kullabygden, Puggehatten (Skånes mykologiska 
förening), Sveriges Mykologiska Förening och 
Naturum Kullaberg bestämmer vi 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, som ligger nära fyren. 
För ytterligare info och klockslag kontakt: Tom 
Svensson tel. 0722-399919 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För miljöbibliotekets program besök deras hemsida på 
internet: 
http://biblioteksnv.se/web/arena/helsingborg/miljobibliot
eket 
 
 
 
 
 
Styrelsen 
Richard Nilsson, ordf  042 154 888 
richrichardnilsson@hotmail.com 0731802219 
Tom Svensson, protokollsekr.  

tom.svensson999@gmail.com  0722-399919 
Mikael Fahlman   042  13 87 50 
mikaelfahlman@hotmail.com  0703 513 140 
Jan-Erik Hederås, arkivsekr.  042  14 03 91 
je.hederas@telia.com  0768 161 306 
Karin Nilsson Jungermann  042  22 62 43 
kn_jungermann@yahoo.se  0705 346 556 
Leif Olsson, kassör  042  14 20 69 
parlemo22@gmail.com  0768 890 842 
Sven Gustavi   0701 706 421 
Sven.gustavi@comhem.se 
Christel Kvant    0702 200 878  
Christel.kvant@telia.com 
Jesper Persson   0700 923 086 
Persson.jesper@telia.com 
Ann Piates   0720 222 064 
Pian61ann@gmail.com 
Stina Bertilsson Vuksan, programsekr. 042  21 17 28 
 

Medlemsavgift 2015 
Medlemskap i Naturskyddsföreningen kostar 295 kr för 
enskild medlem eller 365 kr för hela familjen (med 
autogiro betalar du 24 resp. 30 kr/mån). Är du 25 år eller 
yngre blir du ungdomsmedlem för 195 kr (16 kr/månad 
med autogiro) och kan utan extra kostnad bli medlem i 
Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående 
ungdomsorganisation. Anmäl medlemskap på hemsidan 
www.naturskyddsforeningen.se  
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Lördag 5 september 
Kanotutflykt på Rönne å 
Kom med och se lite av den Skånska 
naturen från en annan synvinkel! Vi 
paddlar i hyrda kanoter (kanadensare) 
med början i Stockamöllan och sedan 
nedströms till Djupadalsmölla. Det blir ca 
12 km ganska bekväm paddling. Utflykten 
kan väl främst betraktas som en naturupp-
levelse. Har vi tur ser vi kungsfiskare 
och/eller forsärla. Utflykten kräver en hel 
del planerande inte minst av transporter till 
och från paddlingen. För att delta krävs 
därför kontakt med undertecknad minst 14 
dagar i förväg. Fr.o.m. en vecka innan ut-
flykten är anmälan om deltagande 
bindande (195 kr per person). På utflykten 
behöver du förutom matsäck kläder för 
skiftande väderlek. 
Kontakt: Sven Gustavi, tel. 0701 706 421. 
 
Lördag 5 – söndag 6 september 
Svamputställning och svamprådgivning 
(6/9 Svampens dag) 11.00–16:00 
Naturskyddsföreningarna i Kullabygden 
och Helsingborg visar, i samarbete med 
Naturum Kullaberg, Puggehatten (Skånes 
Mykologiska förening) och Sveriges 
Mykologiska förening, svampar som man 
tryggt kan plocka, men också lömska 
giftiga förväxlingssvampar. På utställnings-
borden finns mikroskop med vars hjälp 
man kan studera svamparna i detalj. De 
som önskar får gärna ta med sig egna 
svampar för att få säker hjälp och goda 
råd av svampkännare som finns på plats 
hela tiden. 
Plats Naturum Kullaberg 
Kontakt: Tom Svensson tel. 0722 399 919, 
Kerstin Bergelin, tel. 0705 411 414.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lördag 12 september kl 09:00  
Svampexkursion 
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i 
Kullabygden gör vi ett besök i svamp-
skogen. Ni får möjlighet att prova era kun-
skaper och att ställa frågor om de 
svampar, vi hittar. Har vi tur, kanske vi 
också får något med oss hem. Vart vi åker  
beror på svamptillgången. Ta med korg, 
kniv, svampbok och fika. 
Samling: P-platsen NO Gruvtorget, 
Höganäs. 
Kontakt: Tom Svensson tel. 0722 399 919, 
Kerstin Persson, tel. 0762 766 620,  
Gun Pfern, tel. 0737 709 901. 
 
 
Lördag 19 september kl 09:00 
Cykelutflykt till Bruces skog 
Naturskyddsföreningens årliga nationella 
cykeldag är avsedd att sätta tryck på 
politiker och sprida ordet om cykeln som 
en av framtidens klimatsmarta lösningar. 
Välkommen att cykla med oss till Bruces 
skog, där vi bl.a. besöker den konstgjorda 
våtmarken. Utflykten kommer att ta ca 2 till 
3 timmar. 
Ta med fika! 
Mötesplats: Bilparkeringen vid Fredriksdal. 
Kontakt: Sven Gustavi, tel. 0701 706 421. 
 
 
Vecka 40 (28 september – 4 oktober) 
Miljövänliga veckan 
Temat Byt till eko (100 % ekologiskt är 
möjligt) fortsätter för tredje året i rad. I år 
står den ekologiska fikapausen i centrum 
med kaffe, te eller kakao och bröd hemma, 
på arbetsplatsen eller i skolan – mellis. 
Vill du vara med och bjuda på fika och 
kolla utbudet i butiker eller stå i butik och 
informera varför man bör välja ekologiskt? 
Vi svenskar älskar att fika men kaffe-
odlingen har tråkiga baksidor med mycket 
gifter, som odlaren av ekokaffet slipper att 
utsättas för. Ekosortimentet av bröd i 
butikerna hoppas vi också kunna påverka 
med årets kampanj. Vill du få mer info – 
anmäl dig senast 1 september till upptakt i 
Lund lördag 5 september kl 10.00 – 14.00. 
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann, tel. 
0705 346 556. 
 

Naturskyddsföreningen i Helsingborg 
program hösten 2015 



Söndag 11 oktober kl 10:00 
Fågelexkursion 
Samling på Fredriksdals parkering för 
samåkning. Vi bestämmer vart vi åker 
dagen innan. Kläder efter väder som vi 
hoppas blir bra! Ta med kikare om ni har 
och liten matsäck. 
Kontakt: Leif Olsson, tel. 042-14 20 69. 
 
Klädbytardag  
Datum och plats fastställs senare (se 
hemsidan) 
Ta 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, m.m. 
Inlämning kl 13:00, byte kl 14:00.  
Är DU intresserad av att hjälpa till? Hör av 
dig! 
Kontakt: Karin Nilsson Jungermann, tel. 
0705 346 556. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsavgift 2015 
Medlemskap i Naturskyddsföreningen 
kostar 295 kr för enskild medlem eller 365 
kr för hela familjen (med autogiro betalar 
du 24 resp. 30 kr/mån). Är du 25 år eller 
yngre blir du ungdomsmedlem för 195 kr 
(16 kr per mån med autogiro) och kan utan 
extra kostnad bli medlem i Fältbiologerna, 
som är Naturskyddsföreningens ungdoms-
organisation. Anmäl medlemskap på 
hemsidan www.naturskyddsforeningen.se 
Vid samåkning per bil rekommenderas 
varje passagerare betala 5 kr per mil. 

Lördag 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: Leif Olsson, tel. 042-14 20 69. 
 
Lördag 30 januari 2016 kl 10:00 
Örnskådning 
Vi samlas på Fredriksdals parkering för 
samåkning. Ta med varma kläder, matsäck 
och kikare om ni har. Annars går det alltid 
bra att titta i någon annans kikare. Ett 
spännande evenemang för både stora och 
små, där vi hoppas att kunna visa några 
av vinterns majestätiska örnar! Vi be-
stämmer resmål samma dag och hoppas 
på fint väder. 
Kontakt: Leif Olsson 042-14 20 69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöbibliotekets program 
 
Money talks- Hållbara placeringar 
 
Dina sparpengar är ett mäktigt och 
lättanvänt verktyg för att förbättra 
världen. Maria Sjödin, verksam-
hetsansvarig på föreningen Fair 
Trade Center, presenterar guiden Fair 
finance och berättar vad man ska 
tänka på när man ska förvalta pengar 
på ett hållbart sätt. Finns det schyssta 
banker? Kan man få bra pension, bra 
miljö och ett bättre samhälle 
samtidigt? 
Torsdag 2015-10-15 kl 18.00 
Stadsbiblioteket, Hörsalen 
Fri entré 
 
Elbilen den tysta revolutionen 
 
Fredrik Sandberg, chefredaktör för 
tidningen Elbilen i Sverige berättar 
om elbilens historia, var vi befinner 
oss i dag och framtida visioner. De 
nya modellerna från världens största 
elbilstillverkare, räckvidd, pris, 
egenskaper. Elbilens potential både i 
staden och landsbygden. 
Onsdag 2015-11-11 kl 18.00 
Stadsbiblioteket, Hörsalen 
Fri entré 

Styrelsen 
Richard Nilsson, ordförande 042-15 48 88 
richrichardnilsson@hotmail.com 0731 802 219 

Martin Almroth  042-22 98 17 
martin.almroth@kubikskolan.se 0738 309 884 

Mikael Fahlman 042-13 87 50 
mikaelfahlman@hotmail.com 0703 513 140 

Sven Gustavi 
svgu48@gmail.com 0701 706 421 

Jan-Erik Hederås, arkivsekreterare 042-14 03 91 
je.hederas@telia.com 0768 161 306 

Christel Kvant, vice ordförande 
Christel.kvant@telia.com 0702 200 878 

Karin Nilsson Jungermann 042-22 62 43 
kn_jungermann@yahoo.se 0705 346 556 

Leif Olsson, kassör 042-14 20 69 
parlemo22@gmail.com 0768 890 842 

Ann Piates, programsekreterare  
pian61ann@gmail.com 0720 222 064 

Tom Svensson, protokollsekreterare 
tom.svensson999@gmail.com 0722 399 919 
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Referat

Mellandagsvandring i Svedberga 26 december 2015

Vi var 5st som trotsade regnet och gjorde en vandring på Svedberga kulle, där vi fick se
rödhake, gärdsmyg och ringduvor i det gråmulna regnvädret. Vandringen avslutades med fika
med utsikt över nordvästra Skåne.

Text: Leif Olsson
Foto: Ing-Marie Henningsson



Floravandring i Allerum 14 juni 2015

De Vilda Blommornas Dag lockade 10 personer till Allerums kyrka. I bilar åkte deltagarna till
Hjälmshult för att vandra längs den gamla markvägen sydöst om samhället. De intilliggande
rågåkrarna hyste gott om blåklint och vallmo.

Området är en liten rest av Kulla Fälad, en gemensam betesallmänning för bönderna på
Kullahalvön. På de sandiga markerna kring den f.d. fuktheden Svartefloen har betet
återupptagits, och av den relikta hedfloran från 1700-talet längs markvägen noterades t.ex.
ljung, femfingerört, blåmunkar, ullört, vårtåtel och sandstarr. Vandringen tillbaka gick delvis
utmed kanten av golfbanan i Tornhult, där vi fikade i solskenet med en trädridå som lä mot
den lite kalla vinden.

Text och foto: Jan-Erik Hederås



Cykelutflykt med fokus på fåglar 16 maj 2015

Trots inte så bra väder (huvudsakligen mulet, svalt) kunde vi höra en hel del vårfåglar under
turen, som gick från Fredriksdal till Pålsjö skog där vi fick klart bäst utdelning. Arter som
sågs eller hördes var lövsångare, grönsångare, gransångare, gärdsmyg, talgoxe, blåmes,
bofink, härmsångare, trädpiplärka, svartvit flugsnappare, grönfink, gulsparv, rödhake,
rödstjärt, koltrast, björktrast, sädesärla, gråsparv, pilfink, ladusvala, hussvala, svarthätta,
trädgårdssångare, ringduva, mindre hackspett, stenknäck, skrattmås, skata, kaja, kråka,
fiskmås, gräsand, ärtsångare, nötväcka, törnsångare och stare. Med på turen var tyvärr inte så
många, förutom undertecknad bara ytterligare en person som var desto mer intresserad.

Text: Sven Gustavi

På jakt efter våren på Kullaberg 12 april 2015

Ett tjugotal personer från Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden slöt upp
vid Mölle kapell. I slänterna bakom kapellet beundrades det rika beståndet av blåsippor.
Vandringen fortsatte nedanför branten till Torremölla och åter till startpunkten. Bland de
växter vi såg vid bergets fot kan nämnas smånunneört, gulplister, mörk lungört, gullpudra,
gulsippa och lundvårlök.

Text och foto: Jan-Erik Hederås



Örnskådning vid Stureholm 18 januari 2015

Vi var fem personer som började vår tur med en sväng på Svedberga kulle, där vi fick se
bland annat en varfågel och en flock med stjärtmesar. Vi fortsatte sedan till våtmarken vid
Stureholm där Naturskyddsföreningen tillsammans med Kullabygdens Ornitologiska Förening
har uppfört en plattform från vilken man kan skåda ut över våtmarken. Vi fick se både kungs-
och havsörn samt ormvråk och en blå kärrhök.

Text: Leif Olsson
Foto: Ing-Marie Henningsson


