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Spår i Snö 
Att följa ett viltspår en vinterdag med lite nysnö är 
en fantastisk, spännande och lärorik upplevelse 
som kan skapa större förståelse för vilda djur. Följ 
med ut på en dags viltspårning i skogarna norr om 
Kristinehamn. Här finns vackra skogslandskap och 
gott om vilt. Du kommer att guidas av Alistair 
McCann som har spårat våra stora rovdjur under 
snart 12 vintersäsonger i östra och norra Värmland 
och tidigare jobbat professionellt som vildmarks-
guide. 
Anmäl dig till Alistair Tel. 076-800 02 02  
eller E-post allyjmccann@gmail.com  
– Så hör han av sig när spårningsförhållandena är 
som bäst.  

  

Måndag 19 februari 
Viltet i våra skogar 
Jaktvårdskonsulent Johan Stedt berättar om viltet i 
våra skogar om jakt och viltvård. – Hur mycket vilt 
har vi och hur håller jägarna koll på skogens vilt. 
Samarrangemang med Svenska Jägarförbundet, 
Kristinehamns jaktvårdskrets.  
Välkomna till Bibliotekets hörsal, kl. 18.30 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Söndag den 8 april 
Bombmurklor 
Nu tar vi en titt på bombmurklorna vid 
Klämmeshöjden igen – hur går det för dem?  
Samling vid V:a Ringvägen på parkeringen mitt 
emot Lidls parkering kl. 10.00 för samåkning. 
Kontakt: Christina Brunsell, tel. 070-512 71 12 
 

Lördag 21 april  
Vindkraftspark Sättravallen 
Vi träffas kl.10 vid Sättrastugan där projekt-
ledaren för anläggningen Tormod Nyberg 
berättar om parken och vindkraft i allmänhet. Vi 
promenerar sedan genom skogen till ett av 
kraftverken. (Ta rejält på fötterna) Korv med 
bröd serveras i stugan. 
Samarrangemang med friluftsfrämjandet 
Kontakt: Bengt Brunsell, tel. 070-678 78 32   
 

Söndag 6 maj 
Fågelskådningens dag  
Guider finns i fågeltornet vid Hygn från   
kl. 08.00 till 12.00 
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Gullspång.  
 

Tisdag kväll den 22 maj 
Tätortsnära vandring Sannaheden – 
Presterudsudde. Under vandringen tittar vi 

på naturmiljön och funderar kring områdenas 
framtida användning och skötsel tillsammans 
men kommunens skogstekniker Mikael Olsson.   
Samling vid Silon kl. 18.30. Parkera på badhus-
parkeringen. Vi är tillbaka vid 21 tiden. 
Kontakt: Lars Myr, tel. 076 130 90 19 
 

Om vi hittar på något mer 
kommer du att finna det på Facebook eller vår 
hemsida. Följ oss där!   
 
 
                                         Var god vänd! 

 

 

KALLELSE ÅRSMÖTE 
Måndag 26 mars kl. 18.30 
Plats: Bibliotekets hörsal 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 
den 20 mars – så även förslag till valbered-
ningen. Förutom sedvanliga årsmöteshand-
lingar kommer styrelsens förslag till nya 
stadgar och namnbyte till Naturskyddsfören-
ingen Kristinehamn tas upp. 
Årsmöteshandlingar finner ni på vår hemsida.  
Efter årsmötet visar Dan Nilsson bilder och 

berättar om rovsteklar och solitärgetingar 

och deras biologi. 

 

Sällskapet för 

Naturskydd 



 

SÄLLSKAPET FÖR NATURSKYDD I KRISTINEHAMN 
Är Naturskyddsföreningens lokala krets i Kristinehamn.  
 
 

Styrelse under år 2017 
Ordförande Lars Myr 076-130 90 19 larsmyrs@gmail.com 
Sekreterare Christina Brunsell 070-512 71 12 christina.brunsell@telia.com 
Kassör Bengt Brunsell 070-678 78 32 bengt.brunsell@telia.com 
Ledamot Johan Nyberg 072-587 55 97 klintenjohan@gmail.com 
Ledamot Elsa Hallbäck 070-316 80 11 daelsa.hallback@gmail.com 
Ledamot Sandra Böhm von Segebaden 070-686 08 38 sandrabohm85@gmail.com 
Ledamot Maria Melin 070-293 80 30 maria.melin@gmail.com 
Ersättare Alistair McCann 076-800 02 02  allyjmccann@gmail.com 
Ersättare Daniel Koller 073-838 41 84 stigdanielkarl@hotmail.com 
 

Valberedning under 2017 
Ulf T Carlsson  Tel. 0550 -190 23 Sammankallande. 
Christer Pertun Tel. 070-625 21 05 
Thord Qvick Tel. 0550 174 02 
 
 

Besök gärna vår hemsida: www.kristinehamn.naturskyddsforeningen.se 
 

På Facebook hittar du oss på: www.facebook.com/NaturskyddsforeningenKristinehamn 
 
 

E-postadresser 
Vi vill gärna kunna skicka kallelser, 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 hittar ni på adressetiketten till detta programblad.  
 

Medlemsavgift år 2018 
Priset för medlemskap i Naturskyddsföreningen är för enskild 295 kr. och för hela familjen 365 kr.  
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. Beloppet inbetalas på  
bankgiro 474-5675. Glöm inte att skriva avsändare. Adressändring meddelas på inbetalningskortet eller till 
kassören. 
 

Naturskyddsföreningens styrka och framgångar beror på att vi är många som gemensamt tar ställning. 
Tillsammans är vi nu 207 000 medlemmar, varav 391 finns i Kristinehamnskretsen. Därutöver har vi 30 
medlemmar som enbart är med i Sällskapet för Naturskydd. Tack vare det har vi den kraft som behövs för 
att påverka besluten i de stora frågorna, där varje enskild person själv har svårt att göra sin röst hörd.  
 

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. 
 

Vår bok "KRISTINEHAMNSNATUR" blev väl mottagen och såldes slut förra året. Men vi har nu 

tryckt upp ytterligare 150 st. Boken är på 197 sidor med fina bilder i färg. – Den får du inte missa!   
Endast 150 kr på vår lokala bokhandel eller genom Christina Brunsell, tel. 070 512 71 12. 
 

 
Sällskapet för Naturskydd i samarbetar med Studiefrämjandet. 
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