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Årsmöte 
Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Ebba Werner 
under temat: ”Blomrika vägkanter-hur får vi det”. 
Plats: IOGT-Lokalen, Torggatan 5, Falkenberg 
Ansvariga: Bengt Hackberg, 0702 12 11 97 och Kjell 
Birgersson, 0705 47 42 73 
 
Klädbytardag 
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. 
• Du tar med dig upp till tio fina och fräscha plagg. 
• Varje plagg ger en biljett som ger ett nytt plagg. 
Datum: 28 mars, kl. 12.00-15.00, inlämning 11:00. 
Plats: Studiefrämjandet Peter Åbergs väg 1, Fbg 
Ansvarig: Tommy Nilsson 0707 45 64 35 
 
Röjning på Möllegårds brink 
Vi röjer slånet så buskviolerna trivs och har vi tur 
blommar vätterosen. Kretsen har extra redskap men 
ta med sekatör/grensax och kratta/räfsa, om du har. 
Datum: Söndag den 19 april kl. 14.00.  
Plats: Samling vid ”fiskeparkeringen” 1 km efter 
vägen Vessige mot Askome. Se kretsens flagga. 
Ansvariga: Bengt Hackberg 0702 12 11 97 och John 
Öder 0346 206 91 
 
Fladdermusvandring 
Vi hoppas få se och ”höra” fladdermöss i skön miljö. 
Datum: Lördagen den 16 maj, kl. 20.00 
Plats: Äskåsen med samling parkeringen vid Okome 
kyrka. 
Ansvariga: Lena Berglund, 0704 24 62 90 och Bengt 
Hackberg, 0702 12 11 97 
 
Vandring på Grimsholmen och 
Smörkull 
Fantastisk miljö och kultur med fornlämningar finns i 
denna Halländska ”skattkammare”. 
Datum: Lördagen den 23 maj, kl. 15.30 
Plats: Parkeringen vid Grimsholmens naturreservat 
Ansvariga: Agnetha Dannberg, 0703 75 09 08 och 
Bengt Hackberg 0702 12 11 97 
 
Kultur- miljö- och stadsvandring 
Vi går längs Doktorspromenaden under stolta träd 
som ramar in ån med kraftiga trädkronor. Ätran är ett 
av Sveriges bästa laxvatten och under fiskesäsongen 
kommer vi att se en och annan fiskare som prövar 
lyckan ute i ån. Aktiviteten genomförs i samarbete 
med projekt Språkvän. 
Plats: Vi träffas vid Tullbrons östra fäste 
Datum: Tisdagen den 26 maj, kl. 18.00 
Ansvariga: Lena Berglund, 0704 24 62 90 och Per 
Sjövall, 0703 50 81 46 
 
Länsstämma 26 april i Kungsbacka 

 
Naturnatta vid Ljungsjön 
Det går en naturskön stig runt sjön på ca 4,5 km. Du 
vandrar ömsom genom lövskog och barrskog. Det 
kan vara lerigt bitvis, på många ställen finns spänger 
för att du enkelt ska kunna ta dig över blötare partier. 
Här finns fina utsiktspunkter över sjön på flera 
ställen. Ibland går stigen precis vid vattenkanten. 
Datum: Fredagen den 5 juni, kl 19.00 
Plats: Badplatsen, Ljungsjön. 
Ansvariga: Gerd och Rune Weinstrand, 0704 46 51 26. 
 
De Vilda Blommornas Dag juni 
Vi går tillsammans ner mot slåtterängen och försöker 
hitta både ovanliga och vanliga ängsväxter. Vi passar 
också på att se hur den ovanliga lunglaven mår efter 
den gångna sommarens torka. Vandringen genomförs 
i ett lugnt botanisttempo och avslutas med fika på 
tunet framför museet. Sköna promenadskor, stövlar 
behövs inte. Glöm inte matsäcken. Samarbete med 
botaniska föreningen. 
Datum: Söndagen den 14 juni kl. 15.00. 
Plats: Samling på gårdsplanen vid museet, Yttra Berg  
Ansvarig: Christer Andersson, 0705 75 71 43 
 
Lieslåtter på Bettys äng 
Vi håller reservatet öppet till gagn för nattviol, smör-
boll och andra ängsväxter. Kretsen har några redskap 
men tag gärna med egna. 
Datum: Lördagen den 8 augusti kl. 10.00.  
Plats: Skattagårds naturreservat i Sörby. Se kretsens 
flagga i Sörby mellan Vessigebro och Årstad.  
Ansvariga: Bengt Hackberg 0702 12 11 97 och John 
Öder 0346 206 91 
 
Båtutflykt till Penttis ö 
Naturskyddsföreningens egen ö i Tjärnesjön besöks 
även i år. Vid regn ställer in utflykten. Tag gärna med 
kaffekorg/matsäck. 
Datum: Söndagen den 9 augusti kl. 14.00.  
Plats: Parkeringen vid Gällareds kyrka kl. 13.40.  
Ansvariga: Per och Maria Sjövall tfn 341 57 eller 
0703 50 81 46 
 
Svamputflykt 
Även i år gör vi vår lika populära svampexkursion till 
en lämplig plats där vi hoppas hitta många olika 
svampar. En del ätliga och kanske delikata. Andra 
mest vackra och/eller intressanta. Medan vi fikar gör 
vi en miniutställning med genomgång av de olika 
arter vi hittat.  
Datum: Söndagen den 20 sept kl. 13.30-16.30.  
Plats: Parkeringen vid Granngården, Vinbergsmotet 
kl. 13.30.  
Ansvariga: Bengt Hackberg, 0702 12 11 97 och Per 
Sjövall 0703 50 81 46. I samarbete med Hallands 
Botaniska förening och projekt Språkvän. 

Samtliga våra aktiviteter fram till den 
4:e juni är inställda. Vi bevakar det 
rådande läget och hoppas kunna hålla 
aktiviteter efter det datumet. Titta på vår 
Facebook och Hemsida för uppdaterad 
information. 
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