
  

Höstprogram 2020 

 



Ordföranden sjunger ut 

 

Mycket har hänt, även om många programpunkter ställdes in. Äta vilda 

växter, naturvandringar och Bioblitz gick bra att genomföra i det svåra 

coronaläget. Men framförallt har vi lagt mycket kraft i 

opinionsbildning. Vi fick publicerat information i tidningen om 

Kristianstads och Bromöllas kommuners brister inom miljöarbete, om 

de stora utsläppen från odlade torvmarker som inte redovisas i 

Kristianstads klimatkalkyler. Om den låga rankingen Kristianstad har 

som cykelstad. Missade du detta kan du läsa om det på hemsidan eller 

på vår facebookgrupp.  

 

Youtubetipset: Från evig tillväxt till hållbar ekonomi – lyssna på Kate 

Raworth´s TEDtalk om Doughnutmodellen. Johan Rocktröm hyllar 

modellen som kan bli vår nya ekonomiska målbild och som både är 

ekologisk och humanitärt hållbar.  

 

Något som gör mig glad: I slutet av juli kom nyheten att EU-budgeten 

2021-2027 samt ett coronastödpaket ska leva upp till klimatmålen. 

Dessutom ska 30 % gå till klimatrelaterade projekt. Stora summor, men 

framförallt tendenser som visar att politikerna lyssnar mer på nästa 

generation. 

 

Nästa steg: Att pressa på politiker för snabbare omställning. De har 

bollen. De sitter i en svår sits med mångåriga avtal inom näringsliv och 

med andra länder. Gamla strukturer som bygger på produktion och 

förbrukande av resurser. Den humanitära och hållbara ekonomin håller 

på att träda fram. Vi står i en tid med stora rörelser i gång och det finns 

all anledning att ställa sig upp och vara med och göra skillnad. Det kan 

vara så enkelt som att lägga en kommentar på facebook. Ett antal gjorde 

det när vi ifrågasatte kommunens cykelengagemang. De skrev på 

kommunens facebooksida om önskemål om nya cykelvägar. 

Kristianstadsbladet publicerade sedan dessa och trycket ökade. 

Rune Stenholm Jakobsen 



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.  

Coronaläget 

Rekommendationer och restriktioner påverkar våra aktiviteter så att det 

är svårt att planera långt i förväg. Deltagarantalet måste ibland begränsas, 

t.ex. genom föranmälan. Vi använder vid behov Studiefrämjandets 

anmälningshemsida där du själv lätt går in och anmäler dig till den 

aktivitet du vill delta i. Vi ber er ha förståelse för detta och hoppas att ni 

uppskattar att vi har försökt få till ett program med innehåll i svåra 

tider. Självklart gäller rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten 

även för våra aktiviteter. 

Videokonferenser 

Ett sätt att träffas digitalt är genom videokonferenser. Man behöver ha 

webkamera och mikrofon - vilket finns i de flesta laptops, mobiler och 

surfplattor. Det finns ett par gratisprogram, men Zoom har blivit mycket 

populärt för föreningar m fl. Vi rekommenderar att testa 

videokonferenser då man kan minska utsläpp från resandet. På Zoom.us 

finns det support med guider om hur allt fungerar. 

 

Webinar - gå på föredrag från soffan 

Med coronakrisen kom webinar och livestreaming igång som ett sätt att 

lyssna på föredrag. Håll ögonen öppna efter dessa i kalendern för Skåne 

och på rikskansliets informationskanaler. Även Naturum i Kristianstad 

har haft livestreaming. I vissa fall kan man skriva frågor till 

föredragshållare under direktsändningen. 

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

Kom ihåg fika! Evenemangen är gratis om inget annat anges! 

OBS Kontrollera eventuella programändringar på vår hemsida!  



Vecka 38, 14-20 september Challenge –utmaning om invasiva arter 
Röj bort invasiva arter i din trädgård eller ditt närområde och hjälp 

naturen. Pris utdelas! Ta bilder före och efter och skicka in! Mer info på 

hemsidan. För mer info kontakta AnnaMaja Lindblom, 076-848 07 01 

annamaja.lindblom@hotmail.com 

Torsdag 17 september kl. 12.00 – 12.40 Lunchvandring i 

Parkstaden.  Upptäck en grön oas i Kristianstad mellan hyreshusen 

längs Snapphanevägen och villaområdet Egna Hem. Vi gick här för 

några år sedan och nu är det dags att se hur parkens träd och buskar har 

förändrats. Samling kl. 12.00 i korsningen Skogsvägen – Lyckans väg. 

Ledare och kontakt: Karin Bergendal, 073-800 36 67  

 

Framtidsveckan 2020   
Lördag 19 september- söndag 27 september  

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-

hallbarhet/hallbarhet/agenda-21/framtidsveckan/ 

Tider och platser: Se Framtidsveckans program. 

 

Tisdag 22 september (se program för klockslag) Jordbruket & 

Klimatet - ett helhetsgrepp. 
Med avstamp i sommarens rapport från Ekolantbrukarna går vi på 

djupet med lösningar inom de stora klimatutmaningarna i svenskt 

jordbruk. Vi kommer bl a prata minusutsläpp, biogas, biokol, kollagring 

i jordbruk och naturliga kolsänkor som skog och våtmark. 

Naturskyddsföreningen bjuder in Ida Lind från Ekolantbrukarna att 

föreläsa, och en lokal ekobonde bidrar med praktiska kunskaper om 

klimatarbete på gården. Jordbruket är samlat sett Kristianstads största 

utsläppssektor.  

Föranmälan nödvändigt pga covid-19, via Studiefrämjandets 

hemsida. Se också där hur du följer aktiviteten live via nätet.  
Lokal: Studiefrämjandet, V. Storgatan 51 h 

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, tel. 070-728 79 74 

rune.s.jakobsen@gmail.com 

mailto:annamaja.lindblom@hotmail.com
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/hallbarhet/agenda-21/framtidsveckan/
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Följande aktiviteter är föreningen involverade i, se Framtidsveckans 

program: 

 
Cykelstrategin för Kristianstad. Kristianstads kommun kommer 

eventuellt att belysa framtida visioner för cyklandet enligt trafikplan 

2019. Vi deltar om möjligt. 

 

Hållbar tillväxt - finns det?  Naturskyddsföreningen är medarrangör 

när tillväxt ifrågasätts. David Kihlberg från vårt rikskansli deltar, 

liksom regionchefen för Svenska handelskammaren. 

 

Gemensam skräpplockardag.  Regionmuseet och flera organisationer 

går ihop om en skräpplockardag. Vi uppmuntrar stora som små att delta 

eller plocka skräp där det passar dig! 

 

Söndag 20 september kl. 10.00 Svamputflykt i Bromöllatrakten. 

Jan-Åke Lönqvist från Olofström guidar i svamparnas värld. Samling 

parkeringen vid Maxi Bromölla (nära återvinningen). Var vi åker 

bestäms dagarna innan när vi vet svamptillgången. 

Kontakt: Barbro Ahlner tel. 076-844 5527 

Söndag 27 september kl. 10 – 14. Geologins Dag -Välkommen till 

Stenbärarland! Nordöstra Skåne är som en Schweizerost efter all 

stenbrytning. Här har brutits röd, svart och silvergranit. Men vad är 

detta för berg egentligen, hur har bergen bildats och varför just här? Följ 

med Emma Rehnström, Årets geolog 2020, till Vånga och Vångaberget 

för en resa i tid och rum! Vi tar oss fram med bil och gör ca tre stopp. 

Samling kl. 09.30 för samkörning på P mittemot ICA i Arkelstorp. 

Obligatorisk anmälan till Studiefrämjandet.se Sökord: geologi  

(skriv in ordet geologi i sökrutan till vänster) 

Kontakt: Karin Bergendal, 073-800 36 67 och Mari Graneskog 

mari.graneskog@studieframjandet.se 

mailto:mari.graneskog@studieframjandet.se


Miljövänliga veckan   
28 september- 4 oktober  

 

Onsdag 30 september kl. 18.00  Aktivt hopp  – en workshop om 

oroshantering och existens. I tider av globala hållbarhetsproblem 

behöver vi hantera vår oro över samtiden och framtiden. Rune 

Stenholm Jakobsen leder workshopen där vi pratar om vad som oroar 

oss och hur vi kan hantera det, lösa det eller påverka det. 

Lokal: Kulturpunkten, Bromölla   

Föranmälan obligatorisk till Studiefrämjandet.se  

sökord: Aktivt Hopp 
Kontakt: Mari Graneskog, Studiefrämjandet i 

Kristianstad, mari.graneskog@studieframjandet.se 

 

Torsdag 1 oktober  kl. 12.00 – 12.40 Lunchvandring i Tivoliparken 
I Kristianstads uppfriskande oas finns även i höst intressanta träd att 

bekanta sig med, som det värsta trädet och det nyaste trädet. Parken är 

dessutom en viktig kolsänka. Kom med så får du höra varför! Samling 

kl. 12.00 vid naturumbron över Helgeån, vid hörnet av Tivolibadet. 

Ledare och kontakt: Karin Bergendal, 073-800 36 67 

Klädbytardagen i höst är tyvärr inställd. Vi ser fram emot vårens 

klädbytardag istället som blir 17 April 2021!  

mailto:mari.graneskog@studieframjandet.se


Lördag 14 november kl. 10.00  Vandring i naturreservaten 

Djupadal /Skinsagylet på Ryssberget. 

Ulla Berglund och Barbro Ahlner guidar bland träd, mossor och 

svampar. Samling vid p-plats Skinsagylet på Drögsperydsvägen nära 

gränsen Bromölla/Sölvesborg. 
Kontakt: Barbro Ahlner tel. 076-844 55 27 

 

Onsdag 25 november kl 18-20 Aktivt Hopp – onlineworkshop 
I tider av globala hållbarhetsproblem behöver vi hantera vår oro över 

samtiden och framtiden. Omställningsbyrån leder workshoppen där vi 

pratar om vad som oroar oss och hur vi kan hantera det, lösa det eller 

påverka det. Flera organisationer är inbjudna 

Plats: Videokonferens via Zoom 
Föranmälan obligatorisk. Kontakt: Mari Graneskog, 

Studiefrämjandet i Kristianstad, mari.graneskog@studieframjandet.se 

Lördag 26 december kl. 10.00 Annandagjulvandring till 

Ekenabben. Vi njuter av frisk luft och motionerar bort lite av julmaten 

medan vi tittar på övervintrande fåglar och eventuella blommande 

växter. Samarrangemang med Fågelklubben. 

Samling på naturumparkeringen i Kristianstad. 

Kontakt: Christer Neideman tel. 044-212959 eller 076-776 6106 

Söndag 17 januari kl. 9-13   Örndag vid Tosteberga hamn 

(Bodarna). Vi spanar efter havsörnar från hamnplanen i Tosteberga. 

Byalaget säljer grillad korv mm. Samarrangemang med Nordöstra 

Skånes Fågelklubb och naturum. 

Kontakt: Christer Neideman tel. 076-776 6106 

Söndag 24 januari kl  9.00-13  Örnbuss till Tostebergakusten. 

Ta bussen till örnarna vid kusten. Avgång från parkeringen vid 

naturum! Biljett 100 kr köps i förväg via naturum I priset ingår 

bussresa, guidning, dricka och grillad korv. Ta med varma kläder och 

kikare. Samarrangemang med Nordöstra Skånes Fågelklubb, naturum 

och Studiefrämjandet.  

Kontakt: Christer Neideman tel. 076-776 6106 

mailto:mari.graneskog@studieframjandet.se


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

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

träffas (i normala fall) 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 

christerneideman@gmail.com 

 Skogsgruppen i 

full gång med att 

lära sig 

naturvärdesarter - 

redskap för att 

bedöma skogars 

biologiska värde. 

Var med du också! 

Fler ögon är alltid 

bättre och intresset 

är viktigare än att 

kunna mycket. Vi 

lär oss av erfarna 

inventerare och 

kommer till fina 

skogsmiljöer 

. 

mailto:christerneideman@gmail.com


Skogsgruppen Gå med i den nystartade skogsgruppen och gör skillnad. 

Vi lär oss fina signalarter, vad nyckelbiotoper är och inventerar i 

skogarna.  

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

liknande spontana insatser. 

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen 070-7287974 

rune.s.jakobsen@gmail.com eller 

 
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 

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 
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Vattenrikets program hittar du på naturums hemsida  

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

Här nämner vi bara några av höstens evenemang: 

Lördag 10 oktober. Visning av Patrik Olofssons nya tärnfilm 

Måndag 23 november. Biosfärkonferens  

Fredag 27 november. Naturum fyller 10 år   

Vandringar på Linnérundan med Evert Valfridsson 

i samarbete med Studiefrämjandet och Nordöstra Skånes Fågelklubb. 

Vandringen är ca 6 km och tar ca 3-4 timmar. Kom ihåg fika!  

Samling vid naturum Vattenrikets parkering. 

Datum och tider 

Ons 9 sep, ons 16 sep, sön 20 sep, ons 23 sep, sön 27 sep kl 8.00 

Ons 7 okt, sön 11 okt, ons 14 okt, ons 21 okt, ons 28 okt och lör 31 okt, 

sön 8 nov, sön  15 nov, sön 22 nov, sön 29 nov kl 9.00 

Sön 6 dec kl 10.00 

 

Kontakt: Evert Valfridsson tel. 070-602 3045  

 evertvalfridsson4@gmail.com 

 

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

växter och djur som finns i våra kommuner. Foton får kopieras fritt! 

http://slandan.mixterdata 

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


 

Styrelsen                       Telefon kvällstid 

Ordförande   Rune Stenholm Jakobsen 070 – 728 79 74 

Vice ordförande Dagny Sigurjonsdottir 070 – 940 58 85 

Kassör   Anders Johansson 070 – 523 11 78 

Sekreterare   Anders Sigfridsson  044 - 24 37 38 

Barbro Ahlner  076 – 844 55 27 

Karin Bergendal  073 – 800 36 67 

AnnaMaja Lindblom 076 – 848 07 01 

Christer Neideman 044 - 21 29 59  

Valberedning:  John Nordkvist  070 - 594 71 91,  

Anita Nilsson   070 - 829 42 77 

Kenth O Ljungberg 070 - 898 19 19 

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 – för dig 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 

kristianstad@naturskyddsforeningen.se 

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. 

mailto:kristianstad@naturskyddsforeningen.se
http://kristianstad.naturskyddsforeningen.se/


 
Sammanfattning av höstprogrammet 2020 – januari 2021  

 

14-20 september  Challenge – utmaning om invasiva arter 

Tor 17 sep kl. 12.00  Lunchvandring i Parkstaden 

Lör 19 sep- sön 27 sep  Framtidsveckan 2020   

Sön 20 sep kl. 10.00  Svamputflykt i Bromöllatrakten 

Sön 27 sept kl. 9.30   Geologins Dag 

Ons 30 sept kl. 18.00   Aktivt hopp- workshop i Bromölla   

Tor 1 okt  kl. 12.00   Lunchvandring i Tivoliparken 

Lör 14 nov kl. 10.00   Vandring på Ryssberget 

Ons 25 nov kl 18-20 Aktivt Hopp – onlineworkshop 

Lör 26 dec kl. 10.00  Annandagjulvandring till Ekenabben 

Sön 17 jan kl. 9-13    Örndag vid Tosteberga hamn  

Sön 24 jan kl  9.00   Örnbuss till Tostebergakusten 

 

  Vi finns på Facebook! Gå gärna med i våra facebookgrupper 

"Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla" och i ”Floravårdsgruppen 

Kristianstad”. 


