
Tisdagen 18 och onsdagen 19 februari Välkommen till 
Återbruksverkstaden ”KonsuMindre”på 
Habiteum kl 10 – 15 Hur kan vi göra istället för att slösa 
och ständigt köpa nytt ? Kom till Habiteum och prova på 
att laga fika på rester, reparera enkla hushållsmaskiner ,sy 
om kläder och mycket mer. Det blir också klädbyte enligt 
tillvägagångssättet 28 mars. Inlämning kl 13 – 14 och byte 
14 – 15. Samarbete mellan Nsf och Helsingborgs stad. 
Habiteum ligger på Fältarpsvägen 60, vid Miljöverkstaden
i parken vid Sundspärlan. Du når Habiteum med buss 3 
och 25 till Närlunda norra och 10 minuters gång, linje 7
till Faktorsg. och 15 – 20 min gång samt linje 4 till 
Elinebergsplatsen också följt av 15-20 min gång. 
Kontakt: Annika Jonasson 070 282 37 55  och 
Karolina Nilsen 0732 315112

Torsdag 19 mars kl 17 till 19
Föredrag om svenska dagfjärilar. Entomolog Lars 
Pettersson ansvarig för projektet Svensk Dagfjärils-
övervakning visar bilder och berättar. Plats Hörsalen
på Stadsbiblioteket i Helsingborg. Fritt inträde även för 
icke medlemmar Kontakt: Sven Gustavi 070 170 6421

Onsdag 25 mars kl 18.30 Kretsstämma. Föreningen 
kallar sina medlemmar till kretsstämma. Vi går igenom
räkenskaper och verksamhetsberättelse samt förrättar val 
till förtroendeposter. Efter förhandlingar föredrag av 
Christel Kvant, trädgårdsförfattare och vice ordförande
i föreningen ”Så hjälper du till att skapa biologisk 
mångfald i trädgården.” Vi bjuder på fika Plats :
Studiefrämjandets lokaler Järnvägsgatan 41.
Kontakt Sven Gustavi 070 170 64 21. Välkommen

Lördag 28 mars Stora Klädbytardagen. Medtag max 10 
hela, rena, fräscha plagg. Även hela skor, väskor,scarfs,
accessoirer. Du får byta till dig lika många plagg som du 
lämnat. Inlämning kl 11-12. Byte kl 13-14. Lokal  Hörsalen
Helsingborgs Stadsbibliotek.Vill du hjälpa till ? Hör av
dig Karin NJ tel 0705-346556 

Söndag 3 maj kl 8.45 Fågelskådningens dag i Fredriksdals 
trädgårdar. Mötesplats: Huvudentrén. Inträdesavgift 80 kr
Har du  kulturkort eller är under 19 år är det fritt  inträde. 
Arrangör KOF. Kontakt Ulrik Alm 070 465 43 54

                                 Skogsnätfjäril

Naturskyddsföreningen i
Helsingborg
Program våren 2020

   Jag är ingen humla. Jag är en jordhumlefluga

Tisdag 19 maj Tid kl 16-18. Mera liv i Täppan. Hur man 
gör sin trädgård mer attraktiv för vilda djur. Vilka växter 
gillar fjärilar och humlor? Varför är det bra med en rishög
i en hörna? Stationer med olika teman tex.vildbin,
småfåglar, lämpliga växter mm.Barnaktiviteter kl 17. 
Plats Habiteum. Hur man kommer dit kan du läsa under 
aktivitet KonsuMindre 18,19 februari. Arrangör Nsf och 
Miljöverkstaden Kontakt Christel Kvant 0702 200 878 

Söndag 24 maj kl 8.00 till ca. 10.00. Vi cyklar till 
grönområden i Pålsjö och lyssnar på vårfåglarna. 
Samling vid huvudentrén till Fredriksdal. Glöm ej fika. 
Arrangör Nsf . Kontakt Sven Gustavi 070 170 64 21.

Måndag 25 maj kl 18.00 -20.30
Gratis utflykt med havsforskningsfartyget Sabella. 
Fartyget tar 25 passagerare. Det är först till kvarnen
som gäller. Så var ute i god tid. Försäkra dig i förväg hur 
du hittar till rätt kajplats i Norra hamnen. Fartyget ligger 
vid fiskeutflyktsfartygen. Kläder efter väder .Bra med 
medhavda regnkläder. Glöm ej fika. Ombord demonstrerar 
och berättar kunnig marinbiolog om bottendjur från 
Öresund som vi får upp med en skopa. Kan du inte angivet 
datum så kommer det flera chanser till under sommaren.
Nämligen följande datum men samma tid  (kl 18.00 )
22, 23 och 30 juni samt 1 , 7, 22 juli. Arrangör 
Stadsbyggnadsförv. Kontakt Sven Gustavi 070 170 6421.

Onsdag 27 maj Tid kl 17 – 20   Välkomna till 
barnaktiviteter om naturen. Plats : Prinsaskogen ,Bruces 
skog,naturpunkt  Eken. Natursnoksledare från Nsf  leder. 
Prinsaskogen ligger vid den nordligaste bilparkeringen på 
Långebergavägen. Kontakt Sven Gustavi 070 1704 21  

Torsdag 28 maj kl 18- 20 Botanisk utflykt till Gantofta
naturreservat.Samling på Vretgatan norr om järnvägen mitt
emot Gantofta station. Vill du eller behöver du samåka så 
gör vi detta från Fredriksdals parkering kl 17.30. Glöm ej
fika!  Kontakt Jan-Erik Hederås 0768 161 306



Onsdag 10 juni kl 18- 20 Med tonvikt på insekter.Vi 
vandrar i Borgens naturreservat i Vallåkra. Med på utflyk-
ten är entomologen Mikael Sörensson som visar och 
berättar. Mötesplats om du kommer med tåg är stationen
i Vallåkra eller vid Stenskärlsfabriken 10 minuter senare.
Glöm ej fika. Kontakt Sven Gustavi 070 170 6421

Lördag 13 juni kl 10.30 De vilda blommornas dag .Vi
firar en dag i förväg De vilda blommornas dag med en
botanisk utflykt till det natursköna och växtrika området
Småryd strax norr om Helsingborg. Samling för samåkning
på Fredriksdals parkering (vid friluftsteatern). Glöm ej fika
Leder gör botanikern Emil Åsegård Kontakt. Sven Gustavi
070 170 64 21. 

   Vacker men farlig gäller ofta i naturen. Den 
   exfläckiga bastardsvärmaren är inget undantag.
   Den producerar giftet vätecyanid för att skydda
   sig från angrepp. Arten var särskilt vanlig år
   2015. Nästkommande år gick arten starkt
   tillbaka pga av olämpligt väder.

Lördag 1 augusti kl 13.30 till 17.00 Ängens dag. 
Traditionell slåtter i det sk. Esket på Örby ängar. En av
våra kommunekologer guidar först  i området. Därefter 
slår vi ängen och räfsar. Redskap finns att låna. 
Barnaktiviteter. Samarrangemang med Råå Biblioteks 
Vänner, Naturskyddsföreningen i Hbg och kommunen
Kontakt Karin N J 0705 346556 

Lördag 5 september kl 9.00 Svampexkursion
I samarbete med Sveriges mykologiska förening firar
naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden
en dag i förväg svampens dag med ett besök i svampskog
där vi artbestämmer den svamp vi plockar. Har vi tur 
kanske vi får med oss något hem.  Samling: parkeringen
NO Gruvtorget i Höganäs kl 09.00 Upplysningar :
Tom Svensson 0722-399919.

 28 tom 30 augusti Naturskyddsföreningen i Helsingborg 
medverkar på Den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero. Vi 
har utställning och information om hur vi kan få insekter 
och fåglar och att trivas i våra trädgårdar. 
Öppettider 10 – 18 varjedag. 
Kontakt Christel Kvant 0702 200878

Medlemsavgift i Naturskyddsföreningen 2020 
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

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             703 513 140

Ann Piates                                            
pian61ann@gmail.com                        0720 222 064

Annika Jonasson                                 070- 282 3755
annika72jonasson@gmail.com

Gunnel Jansson                         070-3138805                                 
gunnelirma@comhem.se

Foton på programbladet Sven Gustavi         


