
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

             
Vad vill Sällskapet för Naturskydd? 
 
Nu är vi över 221 000 medlemmar i Naturskyddsföreningen och i vår lokala krets Sällskapet för 
Naturskydd i Kristinehamn är vi så många som 435 medlemmar. Vi är med i föreningen för att vi 
känner ansvar för morgondagen. Vi vill bevara naturens rikedom, främja människors hälsa och 
verka för globala hållbara lösningar. Kärleken till naturen är grunden i föreningens arbete och 
inspirerar oss till att verka för en mer hållbar värld.  
 Naturskyddsföreningen har varit och är navet i den svenska miljörörelsen. – En folkrörelse som 
är beroende av medlemmarnas engagemang. – Det är vår roll och utmaning!  
  Alla vill att vi i Kristinehamn fortsatt skall delta i kampen för natur och miljö och axla det 
förtroende som Naturskyddsföreningen skapat hos myndigheter och beslutsfattare. – Därför måste 
vi vara fler som aktivt deltar i föreningens verksamhet! 
 

Hör av dig redan nu till styrelsen eller valberedningen om du är intresserad av att arbeta i 
styrelsen eller delta i en intressegrupp inom något särskilt ämnesområde. 
 

   
 
Vårprogrammet omfattar nu endast två programpunkter. Vi vill på så sätt ge den nya styrelsen större 
möjlighet att påverka och förnya föreningens verksamhet. Tillkommande programpunkter kommer 
att annonseras i NKP, på vår hemsida och på Facebook.  

NY ÖVERSIKTSPLAN 
Måndag 1 februari 
Bibliotekets hörsal kl. 18.30. 
 

Hanna Åsander som är projektledare för 
kommunens arbete med en ny översiktsplan 
berättar och svarar på frågor om kommunens 
visioner och mål inom den gröna sektorn. 
• Gröna rekreationsområden och stråk. 
• Odling, betesmarker och kulturmiljövärden. 
• Stads- och landskapsbilder och gestaltning.  
• Barns och ungas utemiljöer 
• Park- och naturskötsel. 
Om intresse finns arrangerar vi gärna en 
studiecirkel efter sommaren, som ger underlag 
för Sällskapets yttrande i samrådet kring 
översiktsplanen. – Vi bjuder på fika. 
 
 
 
 
 
 

ÅRSMÖTE 
Måndag 29 februari. 
Bibliotekets hörsal kl. 18.30. 
 

Efter årsmötesförhandlingarna fikar vi och 
pratar om föreningens verksamhet och sätt att 
arbeta i framtiden. – Vi hoppas på många goda 
idéer. 
Kvällen avslutas med "Underliga djur och 
vackra fåglar i Pantanal, Brasilien" Dan- 
Axel Hallbäck visar bilder och berättar från 
sin senaste resa. 
 

Motioner och verksamhetsförslag skall vara 
styrelsen tillhanda senast måndag 16 februari. 
 

Årsmöteshandlingar finner ni på vår hemsida 
www.naturskyddsforeningen.se/kristinehamn 
 
 
 
               Mer information på baksidan! 
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SÄLLSKAPET FÖR NATURSKYDD I KRISTINEHAMN 
– Naturskyddsföreningens lokala krets i Kristinehamn.  
 
 
Styrelse: (Uppdateras på hemsidan efter årsmötet) 
Ordförande  Björn Broqvist Tel. 070-270 62 49 bjorn.broqvist@gmail.com 
Vice ordförande Christina Brunsell Tel. 070-512 71 12  christina.brunsell@telia.com 
Sekreterare Elsa Hallbäck Tel. 070-316 80 11 daelsa.hallback@gmail.com 
Kassör Bengt Brunsell Tel. 070-678 78 32 bengt.brunsell@telia.com 
Vice sekreterare Victoria Dalgård  Tel. 070-232 76 89 victoriadalgard@live.se 
Ledamot Johan Nyberg Tel. 072 -587 55 97 klintenjohan@ gmail.com 
Suppleant Johan Nilsson Tel. 073-804 05 65 nellson_johan@yahoo.se 
 
Valberedning: 
Sammankallande: Ulf T Carlsson Tel. 190 23 
 
Besök gärna vår hemsida:  
www.naturskyddsforeningen.se/kristinehamn 
 
På Facebook hittar du oss på:  
www.facebook.com/NaturskyddsforeningenKristinehamn 
 
E-postadresser: 
Vi vill gärna kunna skicka kallelser, kommande program och aktiviteter med e-post och ber er att 
registrera eller uppdatera er e-postadress. 
Detta görs enklast genom att maila till: medlem@naturskyddsforeningen.se  
I ämnesfältet skriver ni ”Uppdatering e-post” i meddelandet anger ni namn och medlemsnummer. 
Medlemsnummer och eventuellt tidigare registrerad e-post adress hittar ni på adressetiketten till 
detta programblad.  
 
Medlemsavgift år 2016 
Priset för medlemskap i Naturskyddsföreningen år 2016 är 295 kr. Familjemedlemskap 365 kr. 
Som medlem i Naturskyddsföreningen får du tidskriften Sveriges Natur, fem nummer per år.  
Logga in på Naturskyddsföreningens hemsida. Klicka på ”Bli medlem nu” eller ring 08-702 65 77. 
För enbart medlemskap i Sällskapet för Naturskydd är årsavgiften 100 kr. Avgiften inbetalas på 
bankgiro 474-5675. Adressändring meddelas på inbetalningskortet eller till kassören. 
 
Du är vår viktigaste resurs, utan dig och alla andra medlemmar skulle Naturskyddsföreningen inte 
finnas och utan oss skulle naturen förlora sin största beskyddare.  
Du är mycket välkommen att delta i aktiviteter och hjälpa till praktiskt om du har tid och lust. 
Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du vill veta mer om verksamheten. 
Naturskyddsföreningen behöver fler aktiva medlemmar i Kristinehamn. 
 
Jubileumsskrift 2016 
Sällskapets för Naturskydds första jubileumsskrift utkom 1944, d.v.s. tio år efter det att föreningen 
grundats 1934. Med en ungeförlig intervall på 10 år har därefter en bok om Kristinehamns natur 
getts ut. Just nu pågår arbetet med den åttonde utgåvan, som förhoppningsvis kan vara klar före 
sommaren. Av tidigare årgångar finns endast böckerna från 1996 och 2006 kvar till försäljning. De 
realiseras nu för 50 kr/st. och kan beställas genom att kontakta Ulf T Carlsson, tfn 0550-190 23.  
 
 
 
 
Sällskapet för Naturskydd i samarbete med Studiefrämjandet. 
  


