
Naturskyddsföreningen
Falkenberg

Program
2019



Naturskyddsföreningen i Falkenberg
Vi hoppas att utflykterna och träffarna i årets program skall locka och ge 
ny kunskap till dig naturvän.

Du som är med- lem är vår viktigaste resurs och genom 
att träffas för att ut- byta erfarenheter och ha gemensam-
ma upplevelser hopp- as vi stärka ditt engagemang för 
naturen. 

Naturens rikedom är fritt tillgänglig för alla, gratis 
är även våra aktivite- ter i detta program. En frihet 
för att du ska kunna d e l - ta oavsett var du befinner 
dig i livet och oftast finns möjlighet till samåkning.
Barn och ungdomar, släkt och vänner är alltid välkomna oavsett 
om de är medlemmar eller inte. Men vi ser helst att du är medlem. 

Matsäck/fika tar du med själv.

De senaste uppdateringarna och fler aktiviteter finns på vår hemsida.

Vi söker eldsjälar till vår styrelse...
Vill du bli del av ett skönt gäng vilka alla delar ett 

brinnande intresse för naturen?

Kontakta valberedningen
Kristofer Stenström kristofer.stenstrom@gmail.com 073 083 40 13

Anders Källström hedeholm9@gmail.com 0346 403 75



Kalender
#fridaysforfuture manifestation 4

Fredagar kl.16:00

Årsmöte 4
Söndagen den 17 mars kl. 15:00

Naturskyddsföreningens Klädbytardag 5
Lördagen den 6 april kl. 14.00

Röjning på Möllegårds brink 6
Söndag den 17 april kl. 15.00

Vandring Möllegård Söndrum 6
Måndagen den 22 april kl. 14.00

Länsstämma Naturskyddsföreningen Halland 7
Söndagen den 28 april

Vandring längs Gruebäcken 7
Tisdagen den 14 maj kl. 18.00

Naturnatten i Haverdalreservatet 8
Onsdagen den 5 juni kl. 20.00

Vandring: Falkagård, Falkenbergs mossen 9
Onsdagen den 12 juni kl. 18.00

De vilda blommornas dag 9
Söndagen den 16 juni kl. 15.00

Lieslåtter på Bettys äng  10
Lördagen den 3 augusti kl. 10.00

Båtutflykt till Penttis ö 10
Söndagen den 11 augusti kl. 13.40

Svamputflykt 11
Söndagen den 8 sept kl. 13.30-16.30

Fladdermöss vid Äskåsen 11
Lördagen den 21 sept kl.20.30



#fridaysforfuture manifestation
Fredagar kl.16:00

Varje fredag hålls en manifesta-
tion vilken är en förlängning på 
klimatstrejken som startades av 
Greta Thunberg. Syftet är att syn-
liggöra och visa  att vi är många 
som är engagerade för klimatet 
med kravet att  makthavare ska 
ta tag i klimatfrågan. Vi i Natur-
skyddsföreningen i Falkenberg 
tycker det är ett bra sätt att visa 

sitt engagemang och därför är den med här i programmet.

Plats
Rådhustorget i Falkenberg.

Initiativtagare
Greta Thunberg  https://twitter.com/GretaThunberg

Årsmöte
Söndagen den 17 mars kl. 15:00

Föreningen håller en intressant föreläsning i anslutning till årsmötet. 
Vi bjuder på ekologiskt fika.
 
Plats
IOGT-NTO lokalen på Torggatan 5 i Falkenberg.

Kontaktpersoner
Bengt Hackberg 070 212 11 97
Lena Engström 070 949 44 88

https://twitter.com/GretaThunberg


Naturskyddsföreningens Klädbytardag
Lördagen den 6 april kl. 14.00

• Du tar med dig fem fina och fräscha plagg.

• För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg.

• Det är helt gratis.

• Inlämning av plagg kan göras från kl 12:00 på lördagen.

• Plagg som ingen väljer skänks till en lokal second hand-butik. Du får 
inte tillbaka kläderna.

Plats
Studiefrämjandet i Falkenberg, Peter Åbergs väg 1.

Kontaktpersoner
Tommy Nilsson 070 745 64 35 tommy@arconge.se

Klädbytardagen
Klädbytardagen är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger 
konkret miljönytta. De plagg som man har tröttnat på eller som 
inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på 
kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö. 

naturskyddsforeningen.se/klädbytardagen

Bli engagerad!
Vi söker dig som är vill hålla i aktiviteter, leda en 
cirkel, hålla ett föredrag eller kanske bara vill göra 
en insats för naturen genom att hjälpa till.

https://www.naturskyddsforeningen.se/klädbytardagen


Röjning på Möllegårds brink
Söndag den 17 april kl. 15.00

Vi röjer för den sällsynta buskviolen och 
har vi tur så ser vi vätterosen blomma. 
Ta gärna med sekatör/ grensax. Om 
inte så har föreningen några verktyg, så 
alla kan hjälpa till. Glöm bara inte det 
viktigaste – kaffekorgen. 

Plats
Samling vid ”laxparkeringen”, 1 km efter 
Vessigebro mot Askome, för en vacker 
promenad längs Ätran till brinken där vi 
håller undan slånbuskarna. 

Kontaktpersoner
Bengt Hackberg 0702 12 11 97
John Öder 0346 206 91

Vandring Möllegård Söndrum
Måndagen den 22 april kl. 14.00

Följ med på en tur till Möllegårds naturreservat mellan Söndrum och 
Frösakull. Vi guidas på lättvandrade stigar där vi kan se backsippor, hund-
raåriga ekar och alar samt diverse örter. Ta med fika för härliga pauser.
Tillgängligt för barnvagnar.

Plats
Samling för samåkning på parkeringen Klockaregatan 27 Falkenberg (fd 
Coop forum), kl. 13.20.

Kontaktpersoner
Rune och Gerd Weinstrand 070 446 51 26 alt 070 220 06 49



Länsstämma Naturskyddsföreningen Halland
Söndagen den 28 april

Hålls i år på Öströö fårfarm i Varbergs kommun.

Plats
Öströö fårfarm i Varbergs kommun.

Kontaktuppgifter
Anders Tullander  070 374 00 14  anders@tullander.se
Inger Wennerlund 073 032 99 08 inger.wennerlund@telia.com

Vandring längs Gruebäcken
Tisdagen den 14 maj kl. 18.00

Vi vandrar längs Gruebäcken ner till Ätran och letar upp växter och djur i 
och utefter vattendraget. Särskilt lämpligt för familjer och barn. Aktivite-
ten genomförs i samarbete med projekt Språkvän.

Plats
Samling på parkeringen södra sidan av Järnvägsstationen, se kretsens 
beachflagga.

Kontaktpersoner
Lena Berglund 0704 24 62 90
Per Sjövall 070 350 81 46

Språkvän
Målet med Språkvän är att underlätta en social integration för nyan-
lända och skapa genuina möten mellan människor. Det är ett sätt att 
bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och bidra till att 
skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.      

sprakvan.se

http://sprakvan.se


Naturnatten i Haverdalreservatet
Onsdagen den 5 juni kl. 20.00

Kvällsvandring med information om Haverdals naturreservat. Tag med 
kaffekorg, då vi självklart fikar och umgås nu när naturen är som finast. 
Genom hela reservatet rinner ån Skintan och här finns även Skandina-
viens högsta sanddyn 37 möh.

Plats
Samling för samåkning på parkeringen norra sidan av Falkenbergs järn-
vägsstation, kl. 19.00.

Kontaktpersoner
Rune och Gerd Weinstrand 070 446 51 26 alt 070 220 06 49

Naturnatten
Naturnatten främjar naturkänslan och är på kvällen av FN:s World 
Environment day ”Världsmiljödagen”.

World environment day
Världsmiljlödagen är FN:s viktigaste dag för att uppmuntra 
världsomfattande medvetenhet och handling för att skydda 
vår miljö. Den uppmärksammas i över 100 länder.

Årets tema är Beat Plastic Pollution
If you can’t reuse it, refuse it!

worldenvironmentday.global        #BeatPlasticPollution 

http://worldenvironmentday.global
http://worldenvironmentday.global/


Vandring: Falkagård, Falkenbergs mossen
Onsdagen den 12 juni kl. 18.00

Vi vandrar på stigarna nära Falkagård mot Falkenbergs mosse där vi 
bland annat kan se sileshår. Här på mossen finns räv, rådjur och andra 
vilda djur. Området är rikt på fornlämningar: boplatser från stenålder gra-
var från brons- och järnålder. Särskilt lämpligt för familjer och barn. Akti-
viteten görs i samarbete med projekt Språkvän.

Plats
Samling på parkeringen vid äldreboendet Berguven, Falkagård, se kret-
sens beachflagga.

Kontaktpersoner
Lena Berglund 0704 24 62 90
Per Sjövall 070 350 81 46

De vilda blommornas dag
Söndagen den 16 juni kl. 15.00

Besök i Yttra Berg, ett område som har en rikare berggrund än omgivan-
de marker. Här går det att finna många både vackra och ovanliga växter 
på de ogödslade ängarna. Vandringen genom-
förs i ett lugnt botanisttempo och avslutas med 
fika på tunet framför museet. Ta med fika.
Samarbete med Hallands botaniska förening.

Plats
Samling på gårdsplanen vid museet i Yttra Berg 
i Gällared. Tag höger väg 153 från Ullared ca två 
km före Gällared.

Kontaktpersoner
Christer Andersson 070 575 71 43 ch_andersson5@hotmail.com



Lieslåtter på Bettys äng 
Lördagen den 3 augusti kl. 10.00

Vi håller reservatet öppet till gagn för bland 
annat nattviol och smörboll. Kretsen har någ-
ra redskap men tag gärna med egna. Medtag 
slåtterfika; som garanterat smakar som bäst 
en sådan här dag. 

Plats
Skattagårds naturreservat i Sörby. 

Se skylt/beachflagga i Sörby mellan Vessigebro och Årstad. Samåkning 
från Klockaregatan 27 Falkenberg (fd Coop forum) samt från Vessigebro 
se vår Beachflagga.

Kontaktpersoner
Bengt Hackberg 070 212 11 97
John Öder 0346 206 91

Båtutflykt till Penttis ö
Söndagen den 11 augusti kl. 13.40

Vi tar oss ut till och upplever naturen på kretsens ö i Tjärnesjön. Ön skänk-
tes av Pentti Läppänen till Falkenbergskretsen. Vi får till oss berättelsen 
om konstnärskolonin som fanns här vid Tjärnesjön. Tag gärna med kaf-
fekorg/matsäck.

Plats
Samling på parkeringen vid Gällareds kyrka kl. 13.40.

Kontaktpersoner
Per och Maria Sjövall 070 350 81 46

Naturkontakt - medlemsforumet
Besök naturkontakt.naturskyddsforeningen.se

http://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se


Svamputflykt
Söndagen den 8 sept kl. 13.30-16.30

Den årliga traditionen med svampexkursion är en av kretsens populäras-
te utflykter. Mycket tack vare mykologen Alice Berglund som även i år 
medverkar. Vi hoppas hitta många olika svampar. En del ätliga och goda. 
Andra mest vackra och/ eller intressanta. Medan vi fikar tar vi tillsam-
mans reda på vad vi har hittat med en miniutställning och genomgång.

Plats
Samling parkeringen på Klockarega-
tan 27 Falkenberg (fd Coop forum) kl. 
13.30. Se kretsens beachflagga.

Kontaktpersoner
Alice Berglund  0346 819 93 
Bengt Hackberg  070 212 11 97

Fladdermöss vid Äskåsen
Lördagen den 21 sept kl.17.00

Sverige har 19 fladdermusarter som är både intressanta, ibland svårupp-
täckta och några sällsynta. Förhoppningsvis kan vi hitta den ovanliga bar-
bastellen här, om förutsättningarna är de rätta.

Plats
Samling på parkeringen vid Okome kyrka, kl. 17.30.  Samåkning från 
Klockaregatan 27 Falkenberg (fd Coop forum) kl 17:00 se kretsens be-
achflagga.

Kontaktpersoner
Lena Berglund 0704 24 62 90
Bengt Hackberg  070 212 11 97



Naturskyddsföreningen
Vi är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en 
grupp vetenskapsmän. Konstnärer som Anders Zorn och författare 
som Selma Lagerlöf anslöt sig, och med tiden växte vi till 226 000 
medlemmar. Idag är vi Sveriges största miljöorganisation.

naturskyddsforeningen.se/bli-medlem

Studiefrämjandet
Naturskyddsföreningen är medlemsorganisation i Studiefrämjandet. 
Det innebär att alla aktiviteter och möten vi har sker i samarbete mellan 
Studiefrämjandet i Falkenberg och Naturskyddsföreningen i Falken-
berg. Vi håller när det är möjligt våra möten i Studiefrämjandets lokaler. 

Besök oss gärna
falkenberg.naturskyddsforeningen.se
facebook.com/naturskyddsforeningenfalkenberg
naturkontakt.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen
Falkenberg

https://naturskyddsforeningen.se/bli-medlem
https://falkenberg.naturskyddsforeningen.se
https://www.facebook.com/naturskyddsforeningenfalkenberg
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se
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