
Hösten står för dörren och med den följer Naturskydds- 
föreningen i Helsingborgs program. Som vanligt har vi 
försökt komponera ett blandat program med utflykter, 
föredrag och debatter mm. Välkommen att ta för dig av 
utbudet. Vi hoppas  du hittar något av intresse. 
Flera alarmerande rapporter om tillståndet i naturen har 
kommit denna sommar. Skogsbränder  rasar. 
Inte minst ”världens största lunga ” Amazonas är allvarligt
hotad. Våra hav och sjöar innehåller massor med små 
skadliga plastpartiklar också var det den globala 
uppvärmningen. Det är lätt att bli missmodig ! Men allt är 
inte på tok. Fler och fler människor inser att större insatser 
måste till. Fler och fler inser att tummelitenkomplexet 
kan besegras. Den enskilda individens bidrag behöver inte 
vara för litet ! Det är ju tex. rätt klart att den ökade 
tågtrafiken till stor del beror på enskilda individers 
ställningstagande. 
  

  
En glädjande utveckling! Många av våra fjärilar hade  en 
mycket bra sommar. Bilden ovan visar ett gammafly. 
En av de framgångsrika arterna. sommaren 2019. 

Sven Gustavi 

Söndag 8 september kl 10.00 – ca 12. Höstvandring vid 
Hittarp. Följ med på vår utflykt till kusten vid Hittarp.
Vi hoppas på hyfsat väder men bereder oss ända för det 
motsatta. Tonvikten blir väl främst på växter och fåglar. 
Men en del andra djur kan nog dyka upp. Glöm ej fika. 
Samling i Hittarp vid korsningen mellan Täppesbrovägen 
och Styrbordsvägen alternativt ca kl 09.45 vid 
Fredriksdals parkering för samåkning.
Kontakt Sven Gustavi 07017064 21 

Söndag 15 september Klimatdagen HETTAN 
arrangerad av Folkuniversitetet . Dagen ägnas helt åt 
klimatfrågan. Föredrag blandas med debatter  mm.Tid : kl 
13 – 17 Plats: Dunkers kulturhus. Inbjudan har utgått till 
våra medlemmar för vilka deltagandet är gratis. Kontakt : 
Karin N J tel 0705 34 65 56 

Naturskyddsföreningen i 
Helsingborg
Program hösten 2019

Lördag och söndag 14 – 15 september kl 11.00 – 16.00
Svamputställning och rådgivning
Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden
inbjuder till rådgivning särskilt om goda matsvampar ,som 
man tryggt kan plocka, men också om lömska giftiga 
förväxlingssvampar. På plats har du också möjlighet att 
själv försöka bestämma dina svampar med hjälp av de 
många utställda arterna, som alla är plockade i Skåne. 
Du kan också få säker handledning och goda råd av 
svampkännare. Vi kommer även att ha försäljning av 
svampkorgar , svampknivar , sittdynor, kåsor  mm.Vi 
inbjuder också till en kortare tipspromenad med priser 
bra att ha vid svampplockning. På utställningen finns också 
mikroskop med vars hjälp man kan studera svamparna i 
detalj. Tag gärna med egna svampar för att få hjälp med 
bestämningen ! Plats: Naturum Kullaberg.

Upplysningar : Kerstin Bergelin 0705-411414 och Tom 
Svensson  0722 399919.

Lördag 28 september kl 10.00- ca 12.00 Utflykt med 
Sabella. Följ med ut på Öresund med fartyget Sabella. 
Med på färden följer en erfaren marinbiolog som 
hjälper oss identifiera de bottendjur vi lyckas håva 
upp och berätta om dem. Plats: kajplats i Norra hamnen    
vid sidan om turfiskebåtarna OBS För att kunna följa med 
måste du anmäla dig till kontaktpersonen Sven Gustavi tel 
070 170 64 21 Fartyget tar max 25 passagerare. Först till 
kvarn gäller. Är vädret för dåligt för utfärd vilket skepparn 
avgör ställs utfärden in.
Hör därför om du är osäker med kontaktperson innan du
beger dig iväg till båten.Utfärden är gratis för dig som 
medlem eller familjemedlem.

Lördag 5 oktober 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. Läs mer om 
miljövänliga veckan som Klädbytardagen utgör en del av 
på vår hemsida eller på riks.

Onsdag 9 oktober  kl 19.00
Samtal om klimatet. Du inbjuds till diskussion om
klimatfrågan. Har den enskilda individen ansvar  
eller ligger detta  bara på politikerna ?
Detta är ett par av de frågor som kan komma upp till 
diskussion. Du bjuds på fika. Kontakt Sven Gustavi
tel. 070 170 64 21 Plats Studiefrämjandets lokaler 
Järnvägsgatan 41 i Helsingborg.



Lördag 12oktober kl 10 - 14 The Thin Line Vi deltar på 
utställningen av Björn Perssons konst med den känsliga 
naturen som tema genom att närvaro och visa upp vår 
verksamhet. Förhoppningsvis kan våra två 
Natursnoksledare delta med sina program med 
barnaktiviteter. Barn är alltså mycket välkomna ! Plats 
Dunkers kulturhus.Kontakt Sven Gustavi tel. 070 170 64 21

Onsdag 13 november kl 19.00 Om svensk dag- 
fjärilsinventering Entomologen Lars Pettersson ansvarig 
för Svenska Dagfjärilsövervakningen berättar .
Plats Studiefrämjandets lokaler Järnvägsgatan 41
i Helsingborg. Vi bjuder på fika. Välkommen ! Kontakt 
Sven Gustavi tel. 070 170 6421

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.

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

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

Birgitta Hammar, kassör                    070 33521 42
birgitta@presense.se

Gunnel Jansson                                 070-3138805
gunnelirma@comhem.se

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

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@gmail.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         


