
Mars – april Föredraget 
om elbilar från i höstas i repris om  tillräckligt många 
anmäler intresse. Vilka för- resp. nackdelar har elbilen 
inte minst ur miljösynpunkt ? De två ingenjörerna Per 
Lyngemark och Kristofer Kruuse med inte minst stor 
praktisk erfarenhet visar och förklarar. Frågestund efter 
föredraget. Anmälan och frågor
till Sven Gustavi  070 170 64 21

Torsdag 21 mars kretsstämma kl 19.00
Föreningen kallar sina medlemmar till kretsstämma.
Vi går igenom räkenskaper och verksamhetsberättelse
samt förrättar val till förtroendeposter. Efter förhandlingar
visar Jonny Magnusson dykarklubben Delfinen bilder och 
berättar om livet i Öresund.. Plats Järnvägsg. 41 Helsing-
borg. Vi bjuder på fika. Kont. Sven Gustavi 0701706421

Torsdag 4 april kl. 18.00 – 19.30
Besök på NSR: s återvinningscentral i Helsingborg.
På programmet står filmvisning, digital källsortering.
Hur avfall tas om hand. Guidad rundtur på området. 
Adress : NSR Hjortshögsvägen 1.Samåkning sker från 
Fredriksdals parkering kl 17.30 eller välj att cykla.
Kontaktperson Ann Piates tel. 0720 -222064 

Onsdag 10 april kl. 19.00 – ca 20.00 
Groddjurssafari i Rydebäck. Under sakkunnig ledning
av limnolog Jan Pröjts letar vi efter groddjur i Rydebäck
Mötesplats: Strandparkeringen intill scoutstugan i 
Rydebäck. Arrangör kommunen Kontakt Sven Gustavi
tel. 070 1706421  

Lördag 13 april 
Klädbytardag. Medtag max 10 hela, rena, fräscha plagg.
Även hela skor , accessoirer, scarfes och väskor. Du får 
byta till dig lika många plagg som du lämnar. Inlämning kl 
11 – 12. Byte kl. 13 – 14 Lokal : Hörsalen Helsingborgs 
stadsbibliotek . Vill du hjälpa till ? Hör då av dig till 
Karin N J tel.0705- 346556  eller Ann P 0720-222064

Lördag 27 april kl 10.00
Vi letar vårtecken bland blommor och djur Denna gång 
i Naturreservatet Borgen vid Råån.Grova skor, en kikare 
och fika är lämplig utrustning. Samlingsplats: Grönadals
bygdegård i Vallåkra. Samåkning från stora parkeringen 
vid Fredriksdal kl. 09.30. Kontakt : Tom Svensson 0722 
399919 eller Jan-Erik  Hederås 0768 161306 

Söndag 5 maj  09.00
Fågelskådningens dag. Plats: Fredriksdals muséer och 
trädgårdar. Våren erbjuder ett rikt fågelliv i Fredriksdals 
parkområde. Vi tar oss runt och hoppas inte minst på 
nyanlända sångfåglar. Samling vid huvudentrén till 
Fredriksdals trädgårdar OBS ! Kulturkort eller 
inträdesavgift krävs dock fri entré tom. 18 år. 
Samarrangemang med KOF. Kontakt: Leif Olsson 0768-
890842 eller Ulrik Alm 0704-654354
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Onsdag 15 maj kl. 16.00 – ca 19.00 
Vilda grannar i trädgården.  Habiteum, Miljöverkstaden.
Vad kan man göra i sin trädgård eller kolonilott för att 
främja det vilda djurlivet ? Vi visar på de olika delarna och 
deras betydelse. Olika växter, vatten, holkar, häckar och 
buskar etc. Samarrangemang med Miljöverkstaden.
Kontakt : Sven Gustavi tel. 070 170 6421 

Söndag 19 maj kl. 10.30 – ca 12.00
Vandring på Örby ängar. 
Naturreservatet Örby ängar ligger vid kusten söder om 
Helsingborg. Det består av artrika ängar och betesmarker,
sandstrand , sumpskogar och dammar. Här finns växter
som numera är sällsynta i Sverige, likaså många arter av 
insekter och fåglar. Kommunekolog Vidar Narvelo guidar
oss i området. Glöm ej ta med fika. Kläder efter väder.
Tag t ex buss 218  kl.10.08 från Knutpunkten i Helsingborg
till Sundsgården. Eller varför inte ta cykeln? Vi möts ca 50 
m in på infarten till Sundsgården. Ett samarrangemang
med Lunds Naturskyddsförening. Kontakt : Martin Almroth
tel. 0738-309884 Välkomna ! 

Lördag 25 maj kl. 10.00 – 13.00 
Invigning av naturpunkten Eken i Prinsaskogen 
Bruces skog. Vi är med och inviger Helsingborgs senaste 
naturpunkt på temat eken. Hantverk ,tipspromenad,(vi 
ordnar ) fika, fågelskådning och eventuellt trädklättring 
Samarbete med Miljöverkstaden och kommunen som 
ansvarar.. Kontakt Sven Gustavi Tel 070-1706421.

 Söndag 26 maj kl. 08.00 – ca 11.00
Cykeltur till vårfåglar  Vi besöker framförallt 
grönområdena i Pålsjö för att lyssna in rösterna i 
vårfåglarnas kör. Möte vid  Fredriksdals parkering. Kläder 
efter väder. Glöm ej fika ! Dagens transportmedel är cykel 
eller elcykel. 
Kontakt Sven Gustavi 070-1706421.



27- maj- 2 juni Havsresan.  Vi deltar tillsammans med 
dykarklubben Delfinen i ett evenemang om livet i Öresund. 
Innehåll ännu inte bestämt. Håll utkik på hemsidan. 
Medlemmar med e-post får också programmet hemskickat 
Kontakt Sven Gustavi tel. 070 1706421 

Onsdag 12 juni kl. 18.30 ca 20.00
Småkrypssafari på Söders sandiga marker. Vi går på jakt
efter insekter och spindlar på de sandiga markerna i södra
Helsingborg.  Den kände lundaentomologen Mikael 
Sörensson visar och berättar för oss. Samlingsplats
Naturpunkt Råå ljung, sandmarken 150 m väster om
parkeringen vid Blygatan. För de om inte hittar annars
samling för samåkning vid Fredriksdals parkering 
kl 18.15. Kommunens arrangemang .
Kontakt Sven Gustavi tel. 070 170 6421

Söndag 16 juni kl. 10.00
Blomstervandring i Laröd på De vilda blommornas 
dag. De vilda blommornas dag är ett årligen återkomm-
ande samarrangemang med Svenska botaniska föreningen.
Vi studerar växter på kustheden och i backarna i norra 
delen av Laröd nära gränsen till Hittarp. Välj grova skor
och kläder efter väder och medtag gärna fika.
Samlingplats parkeringen vid Larödsbaden nedanför 
Serpentinbacken. Samåkning från Fredriksdals parkering
kl 09.30 Kontakt Jan-Erik Hederås tel. 0768-161 13 06.

Lördag 3 augusti  kl. 14.00 – 17.00
Ängens dag Traditionell slåtter på Örby ängar i det sk 
Esket. Vi börjar med att gå en av kommunekolog guidad
rundvandring i om rådet. Därefter slår vi och räfsar vi.
Redskap finns att låna. Barnaktiviteter. Samarrangemang
med Råå Biblioteks Vänner och Helsingborgs 
stadsbyggnadsförvaltning. Samling på Ängen nedanför
Råå vattentorn. Kontakt Karin Nilsson Jungermann
tel. 0705 – 346 556 Sven Gustavi 070 1706421 

Lördag 31 augusti 
I samarbete med Sveriges mykologiska förening firar 
Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden,
en dag i förväg, Svampens dag med ett besök i 
svampskogen. Närmare information om mötesplats, 
klockslag mm kommer att meddelas på vår hemsida i god
tid innan arrangemanget. Upplysningar lämnas av
Tom Svensson tel. 0722 – 399 919

Medlemsavgift i Naturskyddsföreningen 2019 
är 295 kr för enskild medlem eller 365 för hela familjen 
(med autogiro 24 resp. 30 kr/mån). Är du 25 år eller yngre 
blir du ungdomsmedlem för 195 kr (16 kr/ mån med 
autogiro) och kan utan extra kostnad bli medlem i 
Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens 
ungdomsorganisation. Anmäl medlemskap på
www.naturskyddsforeningen.se
Besök gärna Naturskyddsföreningen i Helsingborgs
hemsida för information.
https://helsingborg.naturskyddsforeningen.se

Se också gärna Miljöbibliotekets program på
stadsbibliotekets hemsida och Naturguidningar på 
kommunens hemsida.

Söndag 17 mars har Kullabygdens Naturskyddsförening
klimat och miljömässa med många inslag. Bla kommer 
riks- ordförande Johanna Sandahl att närvara. För närmare 
information se Kullabygdens naturskyddsförenings 
hemsida.                             

                         Stolt fjällskivling
OBS Kolla alltid med kontaktperson eller på hemsidan
om någon ändring av programmet förekommer.Bortsett 
från resekostnader tex. vid samåkning med bil då 
passagerare rekommenderas betala 5 kr per person och
mil är det avgiftsfritt att deltaga i föreningens 
aktiviteter

Styrelse
 
Sven Gustavi, ordförande och programsekreterare
 svgu48@gmail.com                          0701 706 421

Gunnel Jansson, vice ordförande       070-3138805
gunnelirma@comhem.se

Christel Kvant,         
christel.kvant@telia.com                   0702 200 878

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

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

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

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

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

Tobias Olofsson                                  070 683 7683
t.c.olofsson@gamail.com

Martin Almroth                                
martin.almroth@kubikskolan.se        0738-30 98 84

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

Ann Piates                                            
pian61ann@gmail.com                      0720 222 064

Annika Jonasson                                 070- 282 3755
annika72jonasson@gmail.com

Foton på programbladet Sven Gustavi         


