
  

Vår- och sommarprogram 2020 

Myskbock på hampflockel 



Ordföranden sjunger ut 

 

Hej! Nu kommer vi ut tillsammans med Sveriges Natur varje halvår, till alla 

1400 kretsmedlemmar. Vi hoppas såklart se dig på en aktivitet! 

Allmänhetens medvetande har tagit stora kliv senaste året. Och från det jag 

skriver detta i början på december tills du läser detta, har det säkert hänt fler 

stora saker. Nått som gläder mig är att folk har vaknat, både angående klimat 

och biologisk mångfald. De vilda bina har blivit folkkära. Plastens påverkan 

äcklar. 11.000 forskare säger vi ska gå bort från tillväxt som mål och börja 

stabilisera populationen. 68 % svenskar anser att klimatläget är akut. 3 av 4 

européer vill ha miljö framför tillväxt (nov 2019). Det är som att allmänheten 

äntligen förstått att naturens gränser har nåtts och i vissa fall överskridits. 

Insikten kommer med forskarnas ständiga hårda nyheter – att vi närmar oss 

irreversibla klimatförändringar och att arter utrotas i skrämmande snabb takt. 

Tungt. En kollektiv skuld. ”Ni skapar panik” låter anklagelserna ibland. Jag 

säger ”politikerna skapar panik när de inte agerar”. Att göra något bra för 

naturen, miljön eller klimatet är en bra väg ut ur dysterheten. Detta program 

ger dig möjligheten att göra något bra tillsammans med andra. Här i trakten 

finns det också arter som håller på att utrotas. De behöver vår hjälp. Här finns 

också beslutsfattare som inte vågar ifrågasätta system och normer. De behöver 

vår hjälp. Vi har tillsamman med FN-föreningen och Röda korset pressat på 

för ett kommunalt klimatnödläge. Tillsammans är vi starka. Vi behövs alla för 

att hjälpa till. Därför är jag extra glad att allmänheten har börjat prata om de 

stora frågorna och att både Fridays For Future och Extinction Rebellion har 

etablerat sig här.  

 Må-bättre-tipset: Leta tacksamhet i naturen och bli glad – testa med att säga 

tack till ett dött löv – det har gett dig syre och en fin färg att titta på. 

Boktipset: Aktivt hopp samt Klimatpsykologi. 

Våga-tipset: Planera in framtidsprat med ditt barn, dina vänner, din familj och 

ta upp de stora frågorna och hur det påverkar er. Har ni tagit stort lån, skaffat 

barn, bor ni under framtida havsnivå, vad är värdefullt? 

Rune Stenholm Jakobsen 



Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 

Bromölla 

KALLAR TILL KRETSSTÄMMA 

Onsdagen den 11 mars kl 19.00 i Studiefrämjandets lokaler, 

V. Storgatan 51 h (längst in i ”länsstyrelsekvarteret”, bredvid Röda Korset). 

Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari. 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Stämman öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

3. Val av två justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera 

stämmans protokoll 

4. Stämmans behöriga utlysande 

5. Styrelsens årsberättelse 

6. Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet 

8. Val av kretsordförande för 2020. I tur att avgå: Rune Stenholm Jakobsen 

9. Val av kassör för 2020. I tur att avgå: Anders Johansson 

10. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter på förslag av 

valberedningen 

11. Val av styrelseledamöter för åren 2020-2021. I tur att avgå: Karin 

Bergendal, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Mikael Ulvholt 

12. Eventuella fyllnadsval i styrelsen 

13. Val av två revisorer för 2020. Nuvarande: Glenn Nilsson och Bertil 

Troberg 

14. Val av två revisorsuppleanter för 2020. Nuvarande: Sven Birkedal och 

Evert Valfridsson 

15. Val av valberedning för 2020. Nuvarande: John Nordkvist, Anita Nilsson 

16. Ev. inkomna motioner 

17. Övriga ärenden 

18. Stämman avslutas 

Före stämman berättar Christer Neideman om en resa till 

Nordnorge.                     VÄLKOMNA! 

 



Naturskyddsföreningen i Kristianstad & Bromölla är en 

lokal krets inom Naturskyddsföreningen. Vi verkar genom 

opinion och kunskapsspridning inom natur och miljö. Med 

ca 1400 medlemmar i Kristianstad och Bromölla kommuner 

utgör vi en kraft som påverkar för ett hållbart samhälle och 

en rik natur.  

 

Vid våra utflykter: Ha kläder och skor som passar årstiden och vädret. 

Glöm inte ta med fika! 

Samåkning: Om du vill samåka måste du ringa kontaktpersonen i 

förväg. Vi delar på bilkostnaden. Var och en betalar förslagsvis 5 kr/mil. 

Evenemangen är gratis om inget annat anges! 

Tisdag 18 februari kl 19.00 Konkret lokalt klimatarbete – öppen 

workshop 
Klimatverkstad bjuder in allmänheten till workshop om konkreta 

klimatsatsningar i Kristianstad och Bromölla. Vi fortsätter ta fram idéer 

tillsammans för myndigheter och andra aktörer att begrunda. 

Lokal: Studiefrämjandet, V Storgatan 51H.  

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 070-7287974 

 



Torsdag 27 februari kl 19.00 Vad ska vi använda föreningens egen 

”Naturvårdsfond” till ? Ta med din idé till en kväll där vi pratar fritt 

om konkreta projekt. Styrelsen föreslår att upp till 50.000 kr kan nyttjas. 
Lokal: Studiefrämjandet, V. Storgatan 51 h 

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 070-7287974 

Salskrakar 

Lördag 29 februari kl 9.00 Vinter vid Skräbeån. Fågelklubbens 

ordförande Nils Waldemarsson leder vandringen. Samling vid Kvarnen 

i Nymölla. Samarrangemang med NÖ Skånes Fågelklubb. 

Kontakt: Agnetha Björklund tel 070-695 6649 eller Barbro Ahlner tel 

076-844 5527     

Torsdag 5 mars kl 18.00 Tillväxt - vad är det och är det hållbart? 

En samtalskväll om tillväxt ledd av Anders Borgehed. Är tillväxten en 

förutsättning eller ett hot mot en hållbar värld? Anders har en fot i såväl 

miljörörelsen som i näringslivsutveckling. Han har magisterexamen i 

ekologisk ekonomi och jobbar nu som regionchef för Sydsvenska 

Handelskammaren. Plats: Studiefrämjandet V Storgatan 51H. 

Anmälan nödvändig för att kunna nå ut med info vid 

behov: rune.s.jakobsen@gmail.com märk mailen ”tillväxtsamtal”. 

Frågor: 070-7287974 

 

Onsdag 11 mars kl 19.00 Föredrag om en resa till Nordnorge samt 

årsmöte. Christer Neideman berättar om en resa genom Sverige, 

Finland och Norge med huvudmålen Varangerhalvön, Andöya och 

Lofoten. Träffa andra engagerade och få koll på vad vi gör och vill 

göra.  Lokal: Studiefrämjandet, V. Storgatan 51 h 

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 070-7287974 

mailto:rune.s.jakobsen@gmail.com


Lördag 28 mars Klädbytardag  Handla Miljövänligt-gruppen och 

Agenda 21 ordnar klädbytardag i centrum av Kristianstad. Inlämning    

kl 11-12 av högst fem hela och rena plagg. Efter paus sker själva 

klädbytet kl 13-14.Lokal:  Se hemsidan 

Kontakt: AnnaMaja Lindblom, 076-8480701 

Lör 14 mars – ons 15 april Tranguidning i Pulken börjar så snart 

ett större antal tranor anlänt. 

Lördag 28 mars kl 14.00-17 Tranbuss till Pulken 

Köp biljett 100 kr i förväg via naturum. I priset ingår resa, guidning, 

dricka och korv. Samarrangemang med naturum Vattenriket, Nordöstra 

Skånes Fågelklubb och Studiefrämjandet.  

Avgång från naturumparkeringen 
Kontakt: Christer Neideman tel 076-77 66 106 

 

 
Flugblomster i Gyetorpskärret 

 

Lördag 4 april kl 10.00 Röjning i Gyetorpskärret. Vi hjälper 

orkideerna genom att röja och elda ris, umgås och grilla korv.  

Samling: Gyetorp vid gränsen mellan Kristianstad och Bromölla 

kommuner på vägen mellan Tosteberga och Bromölla. 

Kontakt: Christer Neideman tel 076-77 66 106 



Måndag 13 april kl 8.00 Annandag påsk på Håslövs ängar 
Evert Valfridsson leder vandringen och letandet efter vårfåglar på 

ängarna. Samling på parkeringen Håslövs ängar. Glöm inte kikare och 

fika. Samarrangemang med NÖ Skånes Fågelklubb. 

Kontakt: Agnetha Björklund tel 070-695 6649 

Torsdag 16 april kl 18-20 Aktivt Hopp - En kväll där vi adresserar 

vår oro inför framtiden men också får hopp. 
 I tider av globala hållbarhetsproblem kan det vara viktigt att adressera 

vår oro över samtiden och framtiden. Denna kväll handlar om att se på 

människan och hennes utmaningar med vad som kallas ett aktivt hopp. 

Under kvällen kommer Anton Pettersson från Studiefrämjandet och 

Omställningsnätverket föreläsa på temat och sedan kommer vi prata om 

vad vi tänker, känner och vill. Lokal: Kulturpunkten, Bromölla 

Kontakt: Mari Graneskog, Studiefrämjandet i Kristianstad, 

mari.graneskog@studieframjandet.se 

 

 
Lördag 25 april kl 10.00 Äta och använda vilda växter med Agata, 

och odla frön med Maria. Kom och öppna ögonen för ätliga och 

användbara vilda växter med Agata Bielska Annersten, expert och 

kurshållare inom användbara växter. se www.meadow-lab.com. Lär dig 

också om fröodling med Maria Attström, självhushållare med 

helhetstänk. Ta med fika. Föranmälan krävs 

Plats: Olarp vid Tollarp - vägbeskrivning fås vid anmälning.  

Kontakt: Maria Attström 0769463360 maria.attstrom@olarp.se 

mailto:mari.graneskog@studieframjandet.se
http://www.meadow-lab.com/?fbclid=IwAR3xvCJTL6fKpe4h67mNfee6hndZsz4kZuRJDebC6rF_GZoSDXQH1SJNCK8
mailto:maria.attstrom@olarp.se


Torsdag 7 maj kl 12.00-12.40  Lunchvandring vid Lyckans Höjd.  
Karin Bergendal leder en lunchvandring där vi får veta mer om främst 

träd och buskar längs Hönedalsvägen i Kristianstad. Samling på 

parkeringen Hönedalsvägen 1, strax väster om Snapphanevägen.  

Kontakt: Karin Bergendal  073-800 36 67  
 

 
Tisdag 12 maj kl 18.30 Programträff – vi tar fram höstens aktiviteter 

Träffa andra engagerade och ta fram aktivitetsidéer. Detta är ett bra 

tillfälle att bidra till att föreningen får en bra verksamhet. Utan alla fina 

människor som ställer upp och guidar eller håller i aktiviteter, har vi 

bara ett tomt program. Lokal: Studiefrämjandet, V. Storgatan 51 h 

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 070-7287974 

 

Torsdag 14 maj kl 18.00  Floravandring vid Dunderbäcken. 

Floravårdsgruppen leder vandringen och berättar om vårfloran i det 

vackra naturreservatet på Linderödsåsens sluttning. Samling: P-platsen 

vid Dunderbäcken (skyltad från väg 19 nedanför ”Olserödsbacken”). 

Kontakt: Anders Sigfridsson tel 044-24 3738 eller 073-330 7589 

Torsdag 21 maj kl 10.00-11.30 Trädvandring  i Tivoliparken  

Vad vore en park utan träd? Med Karin Bergendal upptäcker vi några 

av de finaste träden i Kristianstads stadspark. Samling vid naturumbron 

över Helge å, vid Tivolibadet. Kontakt: Karin Bergendal  073-8003667 

 

Onsdag 3 juni kl 18.00 Floravandring vid Mosslunda. 

Floravårdsgruppen leder vandringen och berättar om den rika floran i 

det nybildade naturreservatet. Samling vid parkeringen Mosslunda 

(avfart från Mosslundavägen strax öster om E22). 

Kontakt: Anders Johansson tel 070-523 1178 



Fredag 5 juni kl 21.46  Naturnatten: Ta tåget till nattfjärilarna: Vi 

träffas på Önnestad station vid skymningsdags (vi inväntar tågresande 

deltagare) och håvar nattfjärilar. Ta med (kraftig) pannlampa, burk, håv 

om så finns. Upptäck nattens dolda konstverk i ruderatmarkerna kring 

järnvägen och i trädgårds- och parkmiljöer. Försiktighet krävs i 

närheten av spåret.  

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 0707287974. Föranmälan krävs, 

maila med rubriken ”Naturnatt” rune.s.jakobsen@gmail.com 

 

Lördag 6 juni  Bioblitz vid Blåherremölla  i samarbete med 

Entomologiska sällskapet i Lund. Vi inventerar framför allt insekter. 

Området har goda chanser att hysa rödlistade arter. Ulf Gärdenfors, 

Martin Stoltze och Rune Stenholm Jakobsen håller i trådarna 

tillsammans med ESIL, men egen rapportering på Artportalen kan 

förväntas. Plats: Blåherremölla Café. För starttidpunkt och mer 

information se www.esil.se längre fram.  

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 070-7287974 

rune.s.jakobsen@gmail.com 

 

Torsdag 11 juni  kl 12.00-12.40  Lunchvandring vid Linnérundan 

Karin Bergendal leder en lunchvandring längs en bit av Linnérundan till 

träden, buskarna och bihotellet. Samling vid dörren till Naturum. 

Kontakt: Karin Bergendal  073-800 36 67 

Lördag 13 juni kl 11.00   Ringmärkning av storkungarna i Viby 

Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby för information om Storkprojektet 

och för att se när årets storkungar ringmärks. Samarrangemang med NÖ 

Skånes Fågelklubb och Storkens Vänner. 

Kontakt: Christer Neideman tel 076-77 66 106 

Söndag 14 juni kl 9.00 Vilda Blommornas Dag i Bromölla vid 

Branthalla. Barbro Ahlner berättar om landskapet och floran. 

Samling: Samåkningsparkeringen vid väg 116 öster om Bromölla. 

(avfart Dalaskolorna).  

Kontakt: Barbro Ahlner tel 076-844 5527     

mailto:rune.s.jakobsen@gmail.com
http://www.esil.se/
mailto:rune.s.jakobsen@gmail.com


Söndag 14 juni kl 10.00 Vilda Blommornas Dag på Tosteberga 

ängar. Floravårdsgruppen visar betesmarkernas och strändernas vackra 

försommarflora. Samling vid reservatets parkering. (Vid 

Tostebergavägen öster om byn Tosteberga.) 

Kontakt: Anders Johansson tel 070-523 1178 

Söndag 14 juni kl 14.00 Vilda Blommornas Dag på golfbanan i 

Åhus. Floravårdsgruppen visar de sandiga markernas speciella flora. 

Samling Golfklubbens parkering. 

Kontakt: Anders Sigfridsson tel 044-24 3738 eller 073-330 7589 

Lördag 4 juli kl 10.00 - 14.00 Lien – fixarworkshop 
Ta med lieutrustning och få hjälp med inställning och användning etc. 

Testa på knackning. Allmänt lieprat. Ta med fika. Butik öppen. 

Anmälan nödvändigt – maila förfrågan med rubrik ”Fixalien” senast 3 

juli till rune.s.jakobsen@gmail.com. Vid frågor, ring: 070-7287974 

Plats: Djurhagsvägen 70-21, 29193 Önnestad 

Onsdag 8 juli kl 18.00 Floravandring vid Kaptenens väg, Nyehusen 

Yngsjö. Floravårdsgruppen guidar bland sandnejlikor och pyrolaväxter. 

Samling Kaptenens väg vid ”inhägnaden” ca 500 m innan havet. 

Kontakt: Anders Sigfridsson tel 044-24 3738 eller 073-330 7589 

Onsdag  15 juli kl 18.00 Floravandring på Pestbacken, Gualöv. 

Anders Johansson visar den unika floran och Barbro Ahlner berättar om 

landskapets historia. Samling: P-platsen vid Gualövs kyrka. 

Kontakt Barbro Ahlner tel 076-844 5527 

mailto:rune.s.jakobsen@gmail.com


Torsdag 23 juli kl 18.00 Floravandring på Åhus trädesmarker. 

Floravårdsgruppen visar och berättar om floran på de sandiga marker, 

som förr användes för trädesbruk. Samling vid Blå station, 

Sandvaktargatan Åhus. 

Kontakt: Kjell-Arne Olsson tel 0737-45 49 94 

 

Söndag 26 juli kl 10.00 Vandring Krogstorp-Åby 

Thomas Ekström och Barbro Ahlner leder vandringen och  berättar om 

natur, landskap och kulturhistoria. Samling: MAXI.s parkering 

Bromölla (vid återvinningen) kl 10 och vid Artur Lindekrantz hus nära 

Östersjövägen kl 10.15 

Kontakt: Barbro Ahlner 076-844 5527 

                  

Onsdag 5 augusti kl 18.00 Floravandring på Kjugekull. 

Floravårdsgruppen guidar och berättar om sensommarfloran på det nya 

naturreservatet. Samling: P-platsen vid Kjugekull  

Kontakt: Barbro Ahlner tel 076-844 5527   

Onsdag 12 augusti kl 18.00 Studiebesök på ett ekologiskt lantbruk i 

Österslöv. På Fagraslätt i Österslöv driver Per Modig ett ekologiskt 

lantbruk med pionjärodling av bönor, linser och quinoa. Han visar och 

berättar om sina klimatsmarta grödor.  Gårdsbutiken öppnas efter  

rundvandringen. Samåkning från Österslövs kyrka kl.17.45. 

Kontakt: Karin Bergendal 073-800 36 67 

Söndag 16 aug kl 10.30 Insekternas dag med Ulf Gärdenfors. 

Tillsammans söker vi insekter på de fina backarna i Degeberga. Ta med 

utrustning, fika, kläder efter väder. Degeberga – Söndre klack, södra 

ingången. Gångavstånd från hållplats ”Degeberga Skolan”. Tiden 

anpassad efter bussavgång från Kristianstad. 

Anmälan nödvändig för att kunna nå ut med info vid behov: 

rune.s.jakobsen@gmail.com märk mailen ”Insektsdag”.  

Frågor: 070-7287974. 

mailto:rune.s.jakobsen@gmail.com


Lördag 29 augusti Skördefest i Tivoliparken  

Föreningen har bord tillsammans med Studiefrämjandet. 

 

Söndag 30 augusti kl 10-16 Trädgårdens Dag i Bäckaskogs 

slottspark. Vi deltar med information om den ökande vikten av 

biologisk mångfald och vad vår egen förening gör. Du kan också testa 

dina artkunskaper med att ta Naturfalken. 

Kontakt: Karin Bergendal 073-800 36 67 

 

Gå med i någon av våra arbetsgrupper, 
som träffas som studiecirklar: 

Floravårdsgruppen – var med och inventera och lär dig växter. Vi 

träffas tisdagar jämna veckor under den kalla årstiden och varje tisdag 

på sommaren.   

Kontakt: Agnetha Björklund tel 070-695 6649 eller Kjell-Arne Olsson 

0737-45 49 94 

Handla Miljövänligtgruppen – vi hittar på aktiviteter och informerar 

om hållbar konsumtion. Vi håller i bl.a. Miljövänliga veckan och 

Klädbytardagen. 

Kontakt: Karin Bergendal 073-800 36 67 eller AnnaMaja Lindblom 

0768-480701,  annamaja.lindblom@hotmail.com 

 

Klimatverkstad- blåslampa för konkret klimatarbete i kommunen, 

bildades under 2019 och vi vill gärna bli fler och arbeta vidare med 

klimatfrågan Kontakt: Christer Neideman tel 076-77 66 106 

christer.neideman@gmail.com 



 

Vi vill gärna starta ännu flera arbetsgrupper t ex: 

Klimatfika  – vi träffas på utvalda fikaställen och pratar klimat och hur 

det påverkar våra liv – snällt och utan skambeläggande. Alla välkomna! 

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 070-7287974 

rune.s.jakobsen@gmail.com 

Spontan aktivitetsgrupp - vill du GÖRA nått? Rädda bin, plogga och 

liknande spontana insatser. 

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 070-7287974 

rune.s.jakobsen@gmail.com eller 

Collette Coumans 073-7366331 lieve_collette@hotmail.com 

 
Remissgrupp – delta med synpunkter på byggplaner mm för att svara 

på remisser från kommunen, länsstyrelsen m fl. Fler intresserade sökes - 

var med och påverka! 
Kontakt:  Anders Johansson tel 070-523 1178 

Skogsgrupp Vi ger oss ut i skogen och lär oss mer om naturvårdsarter - 

signalarter, rödlistade arter och värdefulla skogsmiljöer.  Vi besöker 

antingen skyddade områden där vi vet att vi kommer få se många fina 

arter, eller avverkningsanmälda områden som vi tror behöver skyddas. 

Kontakt: Maria Thyr 073-0711470 maria.thyr@hotmail.com 

Bromöllagrupp Vi som vill värna Bromöllas fantastiska natur och 

bevaka och trycka på i natur- och miljöfrågor i kommunen. 

Anmäl intresse om du vill vara med till b.ahlner@telia.com 

 

  Vi finns på Facebook! Gå gärna med i våra facebookgrupper 

"Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla" och i ”Floravårdsgruppen 

Kristianstad”. 

mailto:rune.s.jakobsen@gmail.com
mailto:lieve_collette@hotmail.com
mailto:maria.thyr@hotmail.com
mailto:b.ahlner@telia.com


 

Vår hemsida Sländan innehåller nu tusentals foton av ca 1300 arter av 

växter och djur som finns i våra kommuner! 

http://slandan.mixterdata 

Vandringar på Linnérundan med Evert Valfridsson 

i samarbete med Studiefrämjandet och NÖ Skånes Fågelklubb. 

Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Glöm inte fika!  

Samling vid naturum Vattenrikets parkering. 

Datum och tider 

Sön 9/2, sön 23/2  kl 10.00 

Sön 8/3, ons 11/3, ons18/3, sön 22/3, ons 25/3,sön 29/3 kl 9.00 

Ons 1/4, ons 8/4, fr 10/4, ons 15/4, sön 19/4, ons 22/4, lör 25/4 kl 8.00 

Fre 1/5, sön 3/5, ons 6/5, ons 13/5, tor 21/5, ons 27/5, lör 30/5 kl 7.00 

Ons 3/6, lör 6/6, ons 10/6, sön 14/6 kl 8.00 

 

Kontakt: Evert Valfridsson tel 070-602 3045  

 evertvalfridsson4@gmail.com 

 

 

Vattenrikets program hittar du på naturums hemsida  

 https://vattenriket.kristianstad.se/naturum/program/ 

mailto:evertvalfridsson4@gmail.com
https://vattenriket.kristianstad.se/naturum/program/


 

Styrelsen                       Telefon kvällstid 

Ordförande   Rune Stenholm Jakobsen 070 - 728 7974 

Vice ordförande Karin Bergendal  073 - 8003 667 

Kassör   Anders Johansson 070 – 523 1178 

Sekreterare   Anders Sigfridsson  044 - 24 37 38 

Utbildningsledare Kenth O Ljungberg 070 - 898 1919 

  Barbro Ahlner  076 - 844 5527 

Agnetha Björklund  044 - 24 44 68 

Christer Neideman 044 - 21 29 59 

Mikael Ulvholt 070 - 852 1276 

Valberedning:  John Nordkvist  070-594 7191,  

Anita Nilsson   070-829 4277 

Medlemsavgiften 2020 är för fullbetalande medlemmar 295 kr eller 24 

kr/månad via autogiro.  Familjemedlemsavgift (för hela familjen) är 365 kr 

eller 30 kr i månaden via autogiro. Ungdomsmedlemskap – om du är yngre 

än 26 år är 195 kr eller 16 kr i månaden via autogiro. Nya medlemmar betalar 

avgiften till Svenska Naturskyddsföreningen PG 90 19 09 – 2  

Ange Naturskyddsföreningen i Kristianstad som lokalförening. 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla 

Djurhagsvägen 70-21, 291 93 Önnestad                                                

Hemsida: http://kristianstad.naturskyddsforeningen.se  

Bankgiro: 5720-4299     Organisationsnummer: 838201-4119 

  Alla våra programpunkter arrangeras i samarbete 

med Studiefrämjandet. 

http://kristianstad.naturskyddsforeningen.se/


 
Sammanfattning av vårprogrammet 2020:  
 

Tisdag 18 feb kl 19.00  Konkret lokalt klimatarbete 

Torsdag 27 feb kl 19.00  Hur ska vi använda Naturvårdsfonden? 

Lördag 29 feb kl 9.00  Vinter vid Skräbeån 

Torsdag 5 mars kl 18.00  Tillväxt - vad är det och är det hållbart? 

Onsdag 11 mars kl 19.00 Föredrag om Nordnorge samt årsmöte 

Lördag 28 mars  Klädbytardag   

Lördag 28 mars kl 14.00  Tranbuss till Pulken 

Lördag 4 april kl 10.00 Röjning i Gyetorpskärret 

Måndag 13 april kl 8.00  Annandagpåsk på Håslövs ängar 

Torsdag 16 april kl 18.00  Aktivt Hopp  

Lördag 25 april kl 10.00  Äta vilda växter och odla frön 

Torsdag 7 maj kl 12.00  Lunchvandring vid Lyckans Höjd 

Tisdag 12 maj kl 18.30  Programträff 

Torsdag 14 maj kl 18.00  Floravandring vid Dunderbäcken 

Torsdag 21 maj kl 10.00  Trädvandring  i Tivoliparken 

Onsdag 3 juni kl 18.00  Floravandring vid Mosslunda 

Fredag 5 juni kl 21.46   Naturnatten: Ta tåget till nattfjärilarna 

Lördag 6 juni    Bioblitz vid Blåherremölla 

Torsdag 11 juni kl 12.00   Lunchvandring vid Linnérundan   

Lördag 13 juni kl 11.00   Storkringmärkning i Viby 

Söndag 14 juni   Vilda Blommornas Dag (3 varianter) 

Lördag 4 juli   Lien – fixarworkshop 

Onsdag 8 juli kl 18.00  Floravandring vid Kaptenens väg 

Onsdag  15 juli kl 18.00  Floravandring på Pestbacken 

Torsdag 23 juli kl 18.00  Floravandring på Åhus trädesmarker 

Söndag 26 juli kl 10.00  Vandring Krogstorp-Åby 

Onsdag 5 aug kl 18.00  Floravandring på Kjugekull. 

Onsdag 12 aug kl 18.00  Studiebesök på ett ekologiskt lantbruk 

Söndag 16 aug kl 10.30  Insekternas dag med Ulf Gärdenfors 

 


