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Följ med till Sibberön 
Söndag 2 september. 
Vi promenerar från Sandviken på Vålön till 
Naturreservatet Sibberön och tittar på natur och 
kultur efter vägen. Mikael Olsson från kommunen 
berättar om Sibberöns skötsel. – Ta kläder efter 
väder och rejäl matsäck. Vandringen är ca 8 km 
fram/åter och är vårt bidrag till "Vänerveckan".  
Gratis båtfärd med Stöten till/från Sandviken.  
Samling vid Vålösundsbryggan/Café Pärlan. 
Båten avgår kl.10.00 –  åter ca. 15.00.  
Kontakt: Bengt Brunsell, tel. 070-678 78 32. 
 

Svampinsamling. 
Lördag 8 september. 
Kom med och plocka svamp till söndagens 
svamputställning!  
Svampkonsulent Christina Brunsell lär dig 
samtidigt mer om svampar i fält. Vi plockar så 
många arter vi finner. Ta med svampkorg och fika.  
Samling vid Kvarndammen norr om McDonalds  
kl. 09.00 åter vid 13-tiden 
Kontakt: Christina Brunsell, tel. 070-512 71 12. 
 

Svamputställning 
Söndag 9 september.  
Förbättra dina svampkunskaper genom att besöka 
vår svamputställning.  
Tag gärna med din svampkorg och få hjälp med 
bestämning av din svamp!  
Plats: Hembygdsgården kl. 11.00 -15.00 
Kontakt:  Christina Brunsell, tel. 070-512 71 12. 
 Barbro Palm, tel. 070-252 02 53 
 

Vilångens Naturreservat 
Höstvandring söndag 14 oktober, 
Inom det närbelägna reservatet vid sjön Vilången. 
Reservatet har stora rekreationsvärden året runt.  
– Bör det omfatta mer skog intill stranden?  
Samling på parkeringen mitt emot Lidls parkering 
kl. 10.00 för samåkning. 
Kontakt: Bengt Brunsell, tel. 070-678 78 32 
 

 

 

 

 

Laxlek i Gullspångsälven 
Lördag 20 oktober 
Vi åker till Gullspång för att delta i en guidad tur 
vid laxtrappan i Gullspångsälven som äger rum 
mellan kl. 10.00 och 11.30. Arrangör är Västkust-
stiftelsen. Vi guidas av Robert Skogh som delar 
med sig av sina goda kunskaper 
Ta gärna med polariserade glasögon så ser du 
fiskarna bättre. Kostnad 20 kronor per person, 
som går till Laxfond Vänern för utsättning av lax 
och öring. 
Samling på parkeringen mitt emot Lidls parkering 
kl. 09.00 för samåkning. 
Mer information: finner du på Västkuststiftelsens 
hemsida, rubrik ”Kalendarium”. 
Kontakt: Bengt Brunsell, tel. 070-678 78 32 
 

Gullspångslaxen 
Måndag 26 november 
Möter vi åter Robert Skogh som under två 
decennier varit en välkänd och uppmärksammad 
person i arbetet med Vänerns unika lax- och 
öringstammar. Robert berättar för oss om hur 
Gullspångslaxen och Gullspångsöringen har 
utvecklats sedan istiden och hittills överlevt trots 
tillkomsten av kraftverket. 
Robert tar gärna emot 20 kronor per person, som 
ett bidrag till Laxfond Vänern.  
Plats: Ölme Diversehandel och Kafé (Brandkårs-
vägen, Kristinehamn).  
Tid: Kl. 18.30 
Kontakt: Bengt Brunsell, tel. 070 678 78 32 
 

                    –––––––– 
 

Om vi hittar på något mer, så hittar du det 

på vår hemsida eller vår Facebooksida.  
Där får du också mer information om vårt höst-
program. På hemsidan kan du också läsa om vår 
historia och där finns även de remissyttranden vi 
lämnat till kommunen och andra myndigheter.  
 
 
 
 
 
 

 

SÄLLSKAPET FÖR 

NATURSKYDD 
Naturskyddsföreningens lokala krets. 



Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn 
 
 
 
 
 

 
Styrelse under år 2018 
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 
 

Webbmaster Daniel Koller 073-838 41 84 stigdanielkarl@hotmail.com 
Ledamot Johan Nyberg 072-587 55 97 klintenjohan@gmail.com 
Ledamot Elsa Hallbäck 070-316 80 11 daelsa.hallback@gmail.com 
Ledamot Maria Melin 070-293 80 30 maria.melin@gmail.com 
 

Ersättare Alistair McCann 076-800 02 02  allyjmccann@gmail.com 
Ersättare Sandra Böhm von Segebaden 070-686 08 38 sandrabohm85@gmail.com 
 
Valberedning under 2017 
Christer Pertun Tel. 070-625 21 05 (Sammankallande) 
Björn Broqvist    Tel. 070-270 62 49  
 
 

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

Och följ oss på Facebook: 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 226 000 medlemmar, varav 382 finns i Kristinehamnskretsen. Därutöver har vi 27 
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.  
 

För att påverka de ”små frågorna” här i Kristinehamn är ditt medlemskap i Naturskyddsföreningen och 
ditt engagemang viktigt. Vi hoppas att du kommer till våra medlemsmöten och tar upp de frågor du tycker 
är viktiga.   

 

Vår bok "KRISTINEHAMNSNATUR" som kom ut 2016 blev väl mottagen och såldes slut.  

En ny upplaga har tryckts upp och kan köpas på vår lokala bokhandel eller genom Christina Brunsell,  
tel. 070 512 71 12. Boken kostar 150 kr är på 197 sidor med fina bilder i färg.   

 
 
Sällskapet för Naturskydd samarbetar med Studiefrämjandet. 
 

 

Är NATURSKYDDSFÖRENINGENS lokala krets i 
Kristinehamn.   

mailto:maria.melin@gmail.com

