


Hej!
Är du en av många nya medlemmar? Vi vill att du ska
känna dig extra välkommen. Just nu har vi runt 1200
medlemmar och vi utgör därmed över 1 % av
lokalbefolkningen. Därför är vi en kraft att räkna med.
Ju fler vi är dess större kraft har vi att förbättra
samhället och rädda arter. Beslutsfattare vet att du
hör och läser det vi säger. Vill du göra skillnad direkt?
Säkra att dina familjemedlemmar verkligen är med
också. Se sista sidan för instruktioner. Vi lever i
omvälvande tider där det är lätt att bli nedstämd. Men
den sociala kraften vi har är stor. När många

människor påverkas, kan det ske
saker. Det finns också de som
menar att allt är för sent – och att
man i detta kan hitta ett lugn.
Samtidigt finns det all anledning
att kämpa för alla de arter vi
håller på att utrota. Vi har tagit så
mycket från naturen...
… låt oss återställa!

Ordf. Rune Stenholm Jakobsen

Kontakt
E-post: kristianstad@naturskyddsforeningen.se

Post: Djurhagsvägen 72, 291 93 Önnestad
Hemsida: kristianstad.naturskyddsforeningen.se

Facebookgrupp + sida:
”Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla”

Bankgiro: 5720-4299 - Organisationsnummer: 838201-4119



Om oss...
Naturskyddsföreningen i Kristianstad & Bromölla är sedan år 1921 en lokal
krets inom Naturskyddsföreningen. Vi verkar genom opinionsbildning och
kunskapsspridning inom natur och miljö. Med cirka 1200 medlemmar i
Kristianstads och Bromölla kommuner utgör vi en kraft som påverkar för
ett hållbart samhälle och en rik natur. Föreningens funktion vilar helt på
ideellt engagemang - Du kan också bli en del av kraften som påverkar.
Man behöver inte sitta i styrelsen för att göra skillnad. Vi har flera
arbetsgrupper med var sitt intresseområde och man kan exempelvis
hjälpa till med sociala medier eller programbladet.

Hemsida
Besök hemsidans kalender för uppdaterad information om kommande
aktiviteter. Här hittar du även insändare, remissvar, arbetsgruppernas
aktiviteter, tidigare aktiviteter, föreningsdokument och mycket mer.

Facebook
Delta gärna i gruppens diskussioner, gör inlägg och dela.

Anmälan
Vissa aktiviteter kräver anmälan på grund av begränsat antal platser samt
för att vi ska kunna meddela er om ändrad plats eller inställd aktivitet. Vi
samarbetar med Studiefrämjandet som har ett enkelt anmälningsformulär.

16 sidor
fyllde vårt remissvar till Kristianstads

kommuns Klimat- och miljöplan
... Läs hela på hemsidan



Läs våra insändare och svar på remisser i deras helhet på hemsidan.
Publicering sker i Kristianstadsbladet om inget annat framgår

• Årets framtidsvecka –medskick till nya styret 2022-12-14
• Floran behöver betande djur! 2022-10-03 (Replik)
• Kristianstad - Den halva cykelkommunen 2022-09-12
• Vad vill egentligen Kristianstadspolitikerna? 2022-09-10
• Här är partiet som har bästa miljöpolitiken 2022-08-24
• Valet 2022 – Hur bra är partiernas klimat- och miljöpolitik i

Kristianstads kommun?
(Redovisning av stor lokal enkätundersökning)
• Vindkraft är en del av lösningen 2022-08-09 (Replik)
• Upprop: Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen

2022-07-29
• Bromöllapolitikerna och miljön 2022-06-10

(Vår bedömning av partiernas enkätsvar)
• Vindkraft är bra- och är framtidens energi , 2022-03-28 (Replik)
• Ny vindkraft är miljövänlig och billig! 2022-03-14 (Replik)
• Vindkraften är hållbar, förnyelsebar och klimatsmart! 2022-02-09

(Replik)
• Replik till Ledare av Malin Lernfelt ang fel kring grisköttets

klimatpåverkan 2022-01-30 (ej publicerad)
• Ställ om fisket! 2022-01-29 (ej publicerad)

Remissvar
• Friluftsplan 2022-12-11
• Samråd solcellspark vid Balsby 2022-10-12
• Friskatorpet 2022-08-17
• Klimat- och miljöplan 2022-07-13
• Solcellspark vid Karsholm 1:4 och

Kälkestad 45:1 2022-07-13
• Norra Ripa sandar 2022-05-16
• Horna fure 2022-04-25
• Vä 157 m fl 2022-04-12
• Stena Recycling 2022-03-09

Insändare & Remissvar



Aktiviteter

Februari

Mån 20 feb kl 18.00 Att försöka må bättre i en galen värld
Workshop om hälsosamt engagemang när man är orolig över framtiden på
grund av klimatkrisen. Med Karen Perry går vi på djupet med filosofiska
lugna samtal om mentala fördelar med att förbereda sig på en acceptans
av klimatkollaps. Det väcker stora frågor om vad hopp är, om livsval och
om miljörörelsens fokus. Se ytterligare beskrivning på hemsidans
kalender där du också måste anmäla dig för att få länk.
Plats: Zoom
Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 0707 - 28 79 74

Lör 25 feb kl 9.00 Vandring vid Skräbeån
Fågelklubbens ordförande Nils Waldemarsson leder vandringen från
Kvarnen i Nymölla ut till havet och sedan inåt mot land. Glöm inte
kikaren och fikat. Samarrangemang med NÖ Skånes Fågelklubb.
Plats: Vid Kvarnen i Nymölla.
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Tis 28 feb kl 18:30 Klimatverkstad – läget i Kristianstad
Studiecirkeln Klimatverkstad bjuder in till det årliga öppna mötet om det
aktuella läget i Kristianstads kommun. Fokus: Klimat- och Miljöplanen.
Plats: Studiefrämjandet, Västra Storgatan 51 H, Kristianstad
Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 0707 - 28 79 74

Politikerutfrågningen
innan valet 2022



Mars

Mån 6 mars kl 12:00 För studerande - Fika för nyfikna
Kom och prata med oss om allt inom natur, miljö och klimat. Då bjuder vi
på fika på Högskolans café.
Plats: Högskolans café i Hus 7.
Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 0707 - 28 79 74

Ons 15 Mars kl 19:00 Årsmöte med föredrag om nya
betesmetoder för naturvården
Välkommen på årets viktigaste aktivitet. Delta och var med att
bestämma om föreningens arbete. Föredrag med Martin Stoltze om
spännande internationella naturvårdsprojekt med betesmetoder
Plats: Studiefrämjandet, Västra Storgatan 51 H, Kristianstad (nära Röda
korset). För eventuella ändringar, kontrollera hemsidan i förväg.
Kontakt: Karin Bergendal, 0738 – 00 36 67

20 mars – 7 april Transkådning
I mars-april rastar tusentals tranor vid Pulken. När det är som mest
tranor finns tranvärdar på plats med kikare och information. Väder och
vind avgör hur transäsongen blir, men preliminära dagar med tranvärdar
är 20 mars – 7 april. Håll utkik på Naturum Vattenrikets hemsida och
Facebook för aktuella tider. Transkådning är roligt för hela familjen!
Plats: Pulken

April

Sön 2 apr kl 14:00 – 17:00 Tranbuss till Pulken
Följ med till tranornas Pulken! Ta med varma kläder, kikare och fika.
Bussresa och guidning ingår. Turen är gratis men boka din plats på
www.timecenter.se/naturumvattenriket/
Samarrangemang med naturum Vattenriket, Nordöstra Skånes
Fågelklubb,och Studiefrämjandet.
Plats: Avgång naturum
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06



Sön 23 apr kl 11:00 – 14:00 Hyggesfritt skogsbruk i praktiken
Hyggesfritt skogsbruk kan ge större biologisk mångfald och en tåligare
skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar med brand,
torka och skadeinsekter. Skogsstyrelsens Magnus Bondesson och David
Göransson visar och berättar på Rumperödsgård. Ta med egen lunch.
Samåkning från Naturum (Viktigt att berätta i anmälan) kl 09:50.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningens regionala skogsgrupp
Skåne/Blekinge.
Plats: Rumperödsgård 3008, Glimåkra (exakt träffpunkt: se vår
facebooksida) eller samåk från Naturum.
Anmäla via hemsidans kalender eller klicka här om du läser digitalt
Kontakt: Anita Gunnarsson, 0767 – 63 84 48

Ons 26 apr kl 18:00 Floravandring vid Bjära
Bjära är ett litet naturreservat någon kilometer söder om Linderöd. Här
finns ett stråk av lättvittrad diabas som ger upphov till en rik lundflora
Så här på våren kan vi räkna med att få se arter som blåsippa, gulsippa,
lungört, hålnunneört och desmeknopp.
Plats: Vid f d motellet i Linderöd. (Längs gamla landsvägen).
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Klädbytardag
Lör 22 apr kl 10.00 – 11.00 och 12.00 – 13.00
Förnya din garderob på ett miljösmart, gratis och
roligt sätt! Detta är Naturskydds-föreningens
nationella klädbytardag sedan många år. Kom till
entréhallen i Rådhus Skåne vid Stora Torg i
Kristianstad. På förmiddagen kl 10- 11 lämnar du
in högst fem hela och rena plagg, accessoarer
eller skor. När du är tillbaka kl 12-13 väljer du lika
många nya plagg som du vill ha. (Det som blir
över skänker vi till en hjälporganisation). Du får
också tips om grönare val i vardagen.
Plats: Rådhus Skåne vid Stora Torg i Kristianstad,
på Västra Storgatan 12
Kontakt: Karin Bergendal, 0738 – 00 36 67

https://www.studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2023/april/en-dag-i-och-om-hyggesfritt-skogsbruk/


Lör 29 apr kl 13.00-16.00 Odling för hopp och läkande
Välkommen till en mysig eftermiddag med samtal i Hälsoträdgårdens
växthus. Vi bjuder på kaffe/te. Trädgård och odling ger sinnesro och
hopp. I odlandet bor både glädje och eftertanke, det kan ge mer mening
till livet och koppling till jorden. Det ger avkoppling och kräver närvaro,
du följer årstiderna och naturen på ett naturligt sätt. Vad ger odling dig
idag? Vi som bjuder in till samtal är trädgårdsmästare Hermine Wendt
Linder, biolog och konstnär Ann Fristedt och miljösamordnare Kristina
Olsson. Ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och
Hälsoträdgården.
Plats: Hälsoträdgårdens växthus, Kristianstad
Kontakt: Hermine Wendt Linder, 0728 – 85 77 48

Maj

Tor 4 maj - Fre 5 maj kl 11:00 – 13:00 Växtmarknad med
redskapsbyte
Vi medverkar i Växt- och hantverksmarknaden 4-5 maj och erbjuder byte
av manuella trädgårdsredskap: Du har med dig ett litet redskap som du
inte använder längre, och byter till ett som någon annan lämnat in till oss!
Det kostar inget, du gör en insats för miljön och får ett nytt verktyg.
När maj närmar sig, se även kommunens annons i Kristianstadsbladet!
Plats: Hälsoträdgården i Tivoliparken, Kristianstad
Kontakt: Karin Bergendal 0738-00 36 67 k.bergendal/at/gmail.com

Sön 7 maj Mossor på Kjugekull
Se Lunds Botaniska Förenings program på www.lundsbotaniska.se

Tips! Studiecirkel:

Aktivt hopp
Tillsammans hittar vi vägar för
hur vi kan bli bättre på att möta

stora utmaningar med mod,
kreativitet och gemenskap.

Med evt start i feb 2023
Sök efter kursen på

Studiefrämjandets hemsida

https://www.lundsbotaniska.se/


Sön 7 maj kl 09:00 – 12:00 Kjugekull - Trädgårdsföreningen
Både vi och Studiefrämjandet ger i år reklam för vår verksamhet under
Kristianstads Trädgårdsförenings växtmarknad vid Kjugekull. Vi
har också med oss material till fröbollar som barnen kan rulla i frön av
ängsblommor som bina gillar, och får ta med hem.
Plats: Nära parkeringsplatsen vid Kjugekull naturreservat
Kontakt: Karin Bergendal, 0738 - 00 36 67

Tors 11 maj kl 18.00 Floravandring vid Mosslunda
Mosslunda är ett populärt exkursionsmål som vi besökt många gånger.
Kanske är det för tidigt på vegetationssäsongen för att beskåda orkidéer,
men vi kommer säkert hitta mycket annat som vi kan fördriva denna
torsdagskväll med.
Plats: Mosslunda (samling: P-platsen vid naturreservat)
Kontakt: Anders Johansson, 0705 – 23 11 78

Sön 14 maj kl 09:00 Fåglar och Flöjt
Biologen Agne Paulsson och blockflöjtisten Cecilia Kjelldén tar oss med
på ett spännande möte mellan fågelsång och flöjt. Det blir en
kunskapsrik vandring där det inte bara är fågelsången vi får njuta av
utan också blockflöjtsstycken inspirerade av fågelsång. Ta med fika!
Gratis. Boka din plats på Naturum Vattenrikets bokningssida
Plats: Ekenabben
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Tors 18 maj kl 10.00 Tivoliparken på Kristi Himmelsfärds dag
Visste du att Tivoliparken är mer än de berömda blomsterrabatterna?
Och du som går igenom parken varje dag – hur ofta ger du dig tid att
bekanta dig med övrig grönska? Idag kan du få en helt gratis vandring
med vår kunniga guide Karin Bergendal till några av de mest spännande
träden. Många nya har planterats.. Och på vilka sätt är varje park och alla
träd en så viktig angelägenhet för en stad?
Plats: Hälsoträdgården i Tivoliparken, Kristianstads
Kontakt: Karin Bergendal, 0738 - 00 36 67

19- 20 maj (fre – lör) Kulturnatt i Kristianstad
Se program i lokala nyhetsmedier. Vi avser att delta men har inte
bestämt hur. Sitter du på en bra idé så hör av dig.
Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 0707 - 28 79 74



Sön 21 maj kl 11.00-13.00 Kolinlagring och mångfald på riktigt
Vi besöker Stora Juleboda gård som brukas ekologiskt och har fokus
på biologisk mångfald, kolinlagring och permakultur. Skogen ses som en
förebild och delar av odlingarna brukas som Agroforestry. Gårdsbutik
finns. Gårdens brukare och företagsledare Marcus och Anna Callenbring
guidar oss. (Obs sluttid 14:00 vid lunchtillval)
Plats: Stora Juleboda Gård, Julebodavägen 13, Degeberga. Samåkning från
Naturum kl 10:00. Anmälan: För lunch (senast 18 maj) och samåkning
måste du anmäla via hemsidans kalender eller här om du läser digitalt
Kontakt: Anita Gunnarsson, 0767 – 63 84 48

Mån 22 maj kl 18.00 Biologiska mångfaldens dag:
Floravandring vid Kjugekull
De torra naturbetesmarkerna på Kjugekull är betagande på försommaren
med sin rikedom av arter som backsippa, gullviva och luddfingerört.
Kanske har även sandnejlikan på den stora högen börjat blomma och har
vi tur kan vi kanske även hitta kantig fetknopp här.
Plats: Kjugekull (samling: P-platsen vid Kjugekull)
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Juni

Sön 4 juni kl 10:00 – 12:00 Humlepälsbiet – uppvisning
Det mycket hotade och spektakulära Humlepälsbiet har lyckats etablera
sig bra genom ett projekt. Vi får närstudera dem vid boet och Martin
Stoltze berättar om projektet. Det kan finnas möjlighet att adoptera biet.
Plats: Blåherremölla
Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 0707 - 28 79 74

https://www.studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2023/maj/kolinlagring-och-mangfald-pa-riktigt---juleboda-gard/


Mån 5 jun kl 21:30 Naturnatten:
Fladdermusvandring
När mörkret faller går vi på spaning efter
fladdermöss i naturums närområde. Till hjälp har
vi fladdermusdetektorer och Biosfärkontorets
ekolog. Arrangeras med naturum Vattenriket och
Studiefrämjandet. Gratis. Boka din plats på
naturums bokningssida.
Plats: Start vid Naturum
kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Ons 7 jun kl 18:00 Floravandring vid Branthalla
Branthalla är ett vackert naturområde i den östra utkanten av Bromölla.
Vid den här tiden brukar de torra naturbetesmarkerna lysa gula av
luddfingerört: Vid de magnifika urbergshällarna kan vi kanske leta upp
den märkliga tulkörten, en art som är väldigt ovanlig i vårt landskap
Plats: Branthalla (Samling: samåkningsparkeringen vid Dalaskolan
Bromölla, nära väg 116).
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Lör 10 jun kl 11:00 Ringmärkning av storkungarna i Viby
Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby för att lära oss mera om storkprojektet
och för att se när årets storkungar ringmärks.
Plats: Viby
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Sön 18 jun kl 10:00 De vilda blommornas dag och
Floravandring vid Lyngsjö
Kalkfuktängarna och de sandiga trädorna kring Lyngsjön är floristiska
pärlor så här på försommaren.
Plats: Vid Lyngsjö kyrka kl 10:00
Kontakt: Anders Johansson, 0705 – 23 11 78

Sön 18 jun kl 14:00 De vilda blommornas dag och
Floravandring vid Golfbanan i Åhus
Att njuta av den omväxlande sandfloran på golfbanan denna dag, är
sedan många år tillbaka en trevlig tradition.
Plats: Klubbhuset kl. 14:00
Kontakt: Anders Sigfridsson, 0733 - 30 75 89



Juli

Tors 6 jul kl 18:00 Floravandring vid Pestbacken
Pestbacken vid Gualöv är en kilometerlång inlandsdyn som är täckt av
en artrik tallskog. Ryl, grönpyrola och linnéa kan vi säkert leta upp
denna kväll. Lite svårare blir det nog att hitta spindelblomster. Denna
lilla orkidé har väl ingen sett till här sedan början av 1980-talet.
Plats: P-platsen vid den södra änden av Pestbacken. (Vägen från
Gualöv till Östra Ljungby).
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Ons 19 juli kl 18:00 Floravandring vid Blå station i Åhus
Trädesmarkerna vid Åhus har en föränderlig flora som är beroende av
slåtter och återkommande plöjningar. Vad som kan tänkas växa här i år,
får du reda på denna vackra högsommarkväll!
Plats: P-platsen vid Blå station (invid Flötövägen/Sandvaktaregatan)
Kontakt: Anders Sigfridsson, 0733 - 30 75 89

Augusti

Tors 3 aug kl 18:00 Floravandring vid
Tosteberga hamn (Bodarna)
Tosteberga hamn ligger längst ut på en udde i
havet. Här kan vi njuta av naturbetesmarker och
hävdade såväl som ohävdade havsstränder. Dessa
bör vara som finast nu på sensommaren.
Plats: P-platsen vid Tosteberga hamn (Bodarna).
Kontakt: Christer Neideman, 0767 – 76 61 06

Lör 19 aug kl 21-24 Nattfjärilar vid Nyehusen
Sent på kvällen träffas vi för att lära oss mer om nattfjärilar. Med oss har vi
Pål Axel Olsson som inventerat i trakten och Bo-Göran Larsson som har
följt våra sällsynta arter i trakten. Har du inte varit med förr är det en
utmärkt möjlighet att upptäcka det magiska med nattfjärilar som
lockas till ljus. Testa håva också. Vi ställer in vid mycket regn.
Plats: Parkeringen på Kaptenens väg, söder om Gropahålet. (Obs att du kan
ta buss från Kristianstad men senaste avgång hem kan vara vid 23).
Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 0707 - 28 79 74

18-24
Sep

Framtidsveckan
10-årsjubileum



Floravårdsgruppen. Var med och inventera och lär dig växter.
Vi träffas vanligen tisdagar jämna veckor under den kalla
årstiden och varje tisdag på sommaren. Kontakt: Agnetha
Björklund, 0706-956649/Kjell-Arne Olsson, 0737-454994

Klimatverkstad är en blåslampa för konkret klimatarbete i
Kristianstads kommun. Studiecirkel som drivs av oss och FN-
föreningen och FridaysForFuture. Zoomträff varje månad.
Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 0707 - 28 79 74

Remissgruppen. Delta med synpunkter på remisser om
styrande planer, byggprojekt, vägdragningar etc. Fler
intresserade sökes - var med och påverka! Kontakt: Anders
Johansson, 0705 - 23 11 78

Skogsgruppen har blivit regional. Engagera dig för skogen! Gå
med i Facebookgruppen Naturskyddsföreningens Skogsgrupp
i Skåne/Blekinge. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs!
Kontakt: Maria Thyr, 0730 - 71 14 70, maria.thyr(a)hotmail.com

Handla miljövänligtgruppen växer – och vi vill bli fler! Det är
vi som ordnar Klädbytardagen på våren och Miljövänliga
veckan på hösten. Vi samarbetar också med Hälsoträdgårdens
växtmarknad. Kontakt: Karin Bergendal 0738-00 36 67

Vi vill gärna starta fler arbetsgrupper...

Natursnokarna i Naturskyddsföreningen är för barn 3-10 år, som leker och
lär i naturen tillsammans med sina vuxna. Om du som medlem har lust att
leda en sådan grupp, blir det just i vår en utbildningsdag i Kristianstad. Vill
du veta mer, kontakta Karin Bergendal 0738-00 36 67

Bromöllagruppen är för dig som i samarbete med oss vill göra något bra för
natur och miljö i Bromölla kommun, ring Ola Svensson 0708-43 43 31 och
berätta om dina idéer!

Våra arbetsgrupper



Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

KALLAR TILL KRETSSTÄMMA
Dagordning Årsmöte

Onsdagen den 15 mars 2023 kl. 19.00 på Studiefrämjandet i Kristianstad.
Den som vill lämna en motion till stämman, ska göra det till styrelsen
senast 22 februari 2023.

1 Stämman öppnas.
2 Val av mötesordförande och sekreterare för stämman.
3 Val av två justerare att vid behov vara rösträknare samt att

tillsammans med stämmans mötesordförande och sekreterare
justera protokollet.

4 Stämmans behöriga utlysande.
5 Styrelsens årsberättelse.
6 Föregående års resultaträkning och balansräkning.

Revisorernas berättelse.
7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under 2022.
8 Styrelsens förslag till budget 2023.
9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023.
10 Val av kretsordförande för 2023, tillika firmatecknare. I tur att

avgå: Rune Stenholm Jakobsen.
11 Val av kassör för 2023, tillika firmatecknare. I tur att avgå:

Anders Johansson.
12 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter, på

valberedningens förslag.
13 Val av övriga styrelseledamöter för 2023-2024. I tur att avgå:

AnnaMaja Lindblom, Christer Neideman, Anders Sigfridsson
och Ola Svensson

14 Eventuella fyllnadsval i styrelsen.
15 Val av två revisorer för 2023. Nuvarande: Glenn Nilsson och

Bertil Troberg.
16 Val av två revisorssuppleanter för 2023. Nuvarande: Sven

Birkedal och Agnetha Björklund.
17 Val av valberedning för ett år, och sammankallande i denna.

Nuvarande: Lena Grollmuss (sammankallande) och Åsa
Jakobsson.

18 Behandling av eventuellt inkomna motioner.
19 Övriga frågor.
20 Stämman avslutas.



Styrelsen
Ordförande Rune Stenholm Jakobsen 0707 - 28 79 74
Vice ordförande Anita Gunnarsson 0767 - 63 84 48
Kassör Anders Johansson 0705 - 23 11 78
Sekreterare Anders Sigfridsson 0733 - 30 75 89
Karin Bergendal 0738 - 00 36 67
Christer Neideman 0767 - 76 61 06
Ola Svensson 0708 - 43 43 31
Patrik Björkman 0732 - 09 99 66
AnnaMaja Lindblom 0768 - 48 07 01
Hanan Alkhuder 0700 - 52 48 80
Marzia Nekzad 0730 - 36 01 32, 0737 - 51 16 21
Åsa Jidebom 0768 - 56 70 05
Valberedning Lena Grollmuss
(sammankallande) 0708 - 26 27 50
Valberedning Åsa Jakobsson 0733 - 13 61 56

Redaktion
Redaktion: Marzia Nekzad och Rune Stenholm Jakobsen
Formgivning: Rune Stenholm Jakobsen
Fotograf: Omslag, sida 2, 6, 8, 12 öv: Rune Stenholm jakobsen
Sida 1 ,4: Mari Graneskog
Sida 3 öv: Dagny Sigurjonsdottir
Sida 3 ne, 12 mitt: Linda Niklasson (Sländan)
Sida 5: Christer Neideman (Sländan)
Sida 7 vä Roberto Rivas (Naturskyddsföreningens bildbank)
Sida 7 hö, 9: Anita Gunnarsson
Sida 10: Sven Birkedal (Sländan)

Hjälp oss direkt
Lägg till dina familjemedlemmar på riksföreningens hemsida

Klicka här om du läser digitalt eller välj Om oss och sedan
Kontakta oss. Scrolla ner och välj Lägg till dina familjemedlemmar

Vill du vara
med och driva

föreningen?
Hör av dig så kan

vi berätta om
möjligheterna

https://www.naturskyddsforeningen.se/komplettera/


Aktiviteter
Mån 20 feb kl 18 Att försöka må bättre i en galen värld
Lör 25 feb. Kl 09 Vandring vid Skräbeån
Tis 28 feb. Kl 18:30 Klimatverkstad - Öppet möte
Mån 6 mars. Kl 19 För studerande - Fika för nyfikna
Ons 15 mars. Kl 19 Årsmöte
20 mars - 7 april Transkådning vid Pulken
Sön 2 april kl 14-17 Tranbuss till Pulken
Lör 22 april kl 10-13 Klädbytardag (10-11 och 12-13)
Sön 23 april kl 11-14 Hyggesfritt skogsbruk i praktiken
Ons 26 april kl 18 Floravandring vid Bjära
Lör 29 april kl 13-16 Odling för hopp och läkande
Tor 4 maj kl 11-13 Växtmarknad med redskapsbyte
Fre 5 maj kl 11-13 Växtmarknad med redskapsbyte
Sön 7 maj kl 9-12 Kjugekull med Trädgårdsföreningen
Sön 7 maj Mossor på Kjugekull
Tors 11 maj kl 18 Floravandring vid Mosslunda
Sön 14 maj kl 09 Fåglar och Flöjt
Tors 18 maj kl 10 Tivoliparken på Kristi Himmelsfärdsdag
Fre-lör 19-20 maj Kulturnatt i Kristianstad
Sön 21 maj kl 11-13 Kolinlagring och mångfald på riktigt
Mån 22 maj kl 18 Biologiska mångfaldens dag: Flora på Kjugekull
Sön 4 juni kl 10-12 Humlepälsbiet – uppvisning
Mån 5 jun kl 21:30 Naturnatten: Fladdermusvandring
Ons 7 jun kl 18 Floravandring vid Branthalla
Lör 10 jun kl 11 Ringmärkning av storkungarna i Viby
Sön 18 jun kl 10 De vilda blommornas dag: Lyngsjö
Sön 18 jun kl 14 De vilda blommornas dag: Golfbanan i Åhus
Tors 6 jul kl 18 Floravandring vid Pestbacken
Ons 19 juli kl 18 Floravandring vid Blå station i Åhus
Tors 3 aug kl 18 Floravandring vid Tosteberga hamn (Bodarna)
Lör 19 aug kl 21-00 Insekternas dag – Nattfjärilar vid Nyehusen
18-24 sep Framtidsveckan – 10 års jubileum

Alla aktiviteter arrangerar vi i samarbete med...




