
   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Spår i Snö 
Att följa ett viltspår en vinterdag är en fantastisk, 
spännande och lärorik upplevelse. Följ med ut på en 
dags viltspårning i skogarna norr om Kristinehamn. 
Du kommer att guidas av Alistair McCann som 
tidigare jobbat professionellt som vildmarksguide.  
Anmäl dig till Alistair Tel. 076-800 02 02  
eller E-post allyjmccann@gmail.com   
Så hör han av sig någon gång under vintern när 
spårningsförhållandena är som bäst.  
 

Våra parker – Ny stadspark 
Måndag 18 februari. 
Park- och trafikplanerare Hanna Åsander berättar om 
arbetet med den nya stadsparken som växer fram på 
Svinvallen, och ska stå färdig sommaren 2019. Hanna 
berättar också om parkskötsel, tankar och idéer för 
våra övriga parker i kommunen. – Samarrangemang 
med Föreningen för byggnadskultur. 
Välkommen till Bibliotekets hörsal, kl. 18.30 
 

Skogskämpen berättar  
Söndag 24 mars. 
Vi är inbjudna av Naturskyddsföreningen i Gullspång 
för att lyssna på Sebastian Kirppu som 2018 fick 
Kungliga Vetenskapsakademiens pris, för sitt 
”hängivna arbete med folkbildning om skoglig 
naturvård och opinionsbildning”. 
Plats/tid: Amnehärads Församlingshem kl. 15.00.  
Anmälan om deltagande och önskemål om sam-
åkning till Christina tel. 070-512 71 12, senast 
torsdag den 21 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Skogens pärlor 
Måndag 15 april  
Skogsbruket och kulturlämningar. – Hur kan allt 
bedrivas på bästa sätt? Ulf Eriksson, arkeolog på 
Skogsstyrelsen, berättar om fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar i våra marker, om dess 
skydd, hur de inventeras och registreras.  
Välkommen till Bibliotekets hörsal, kl. 18.30 
 

Fågelskådningens dag  

Söndag 5 maj 
Guider finns i fågeltornet vid Hygn vid Kilsviken från   
kl. 08.00 till 12.00 
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Gullspång.  
 

Följ med till skogens pärlor 
Söndag 19 maj  
Tillsammans med arkeolog Ulf Eriksson besöker vi 
forn- och kulturlämningar vid Niklasdamm. 
Glöm inte ta med något att fika. 
Samling på parkeringen mitt emot Lidls parkering 
kl. 09.00 för samåkning. 
Kontakt: Lars Myr, tel. 076-130 90 19. 
 

Svamputställning 
Söndag 8 september.  
Förbättra dina svampkunskaper! Besök vår svamp-
utställning! Tag gärna med din svampkorg och få 
hjälp med bestämning av din svamp.  
Plats: Hembygdsgården kl. 11.00 -15.00 
 

Kom också med och plocka svamp till utställningen!  
Svampkonsulent Christina Brunsell lär dig samtidigt 
mer om svampar i fält. Ta med svampkorg och fika.  
Samling vid Kvarndammen norr om McDonalds 
lördag 7 september kl. 09.00 åter vid 13-tiden 
Kontakt:  Christina Brunsell, tel. 070-512 71 12. 
 Barbro Palm, tel. 070-252 02 53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÄLLSKAPET FÖR 

NATURSKYDD 
Naturskyddsföreningens lokala krets. 

ÅRSMÖTE! Måndag 25 mars 

kl. 18.30 i Bibliotekets hörsal. 
 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 
den 19 februari, så även förslag till valbered-
ningen. – Årsmöteshandlingar finns på vår 
hemsida. – Före årsmötet visar vi bilder och 
berättar från föreningens verksamhet.  

 

Program 2019 

Mer på nästa sida! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ordförande / postmottagare 
Lars Myr Tel. 076-130 90 19  E-post. larsmyrs@gmail.com 
 

Valberedning  
Christer Pertun Tel. 070-625 21 05 (Sammankallande) 
Björn Broqvist    Tel. 070-270 62 49  
 

På vår hemsida: (kristinehamn.naturskyddsforeningen.se) finner du eventuella kompletteringar i vårt 
program för 2019 samt styrelsens sammansättning efter årsmötet. Där kan du också läsa om vår historia och 
våra yttranden i remisser och samråd.  
 

På Facebook: (facebook.com/NaturskyddsforeningenKristinehamn) finner du också vårt program, reportage 
från våra aktiviteter och en hel del annat 
 

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.  
Medlem enbart i Sällskapet mailar samma meddelande till: bengt.brunsell@telia.com 

 

Medlemsavgift år 2019 
Priset för medlemskap i Naturskyddsföreningen är för enskild 295 kr. och för hela familjen 365 kr.  
Är du inte medlem i Naturskyddsföreningen? –  Logga då in på Naturskyddsföreningens hemsida. Klicka på 
”Bli medlem nu” eller ring 08-702 65 77. 
För medlemskap i enbart 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 393 finns i Kristinehamnskretsen. Därutöver har vi 25 
medlemmar som enbart är med i Sällskapet för Naturskydd. Tack vare riksföreningen 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 engagemang i den lokala kretsen viktigt. Vi 
hoppas att du kommer till våra medlemsmöten och tar upp de frågor du tycker är viktiga.   
 

Vår bok "KRISTINEHAMNSNATUR" kan köpas på vår lokala bokhandel eller genom Christina 

Brunsell, tel. 070 512 71 12. Boken kostar 150 kr.  

 

Naturskyddsföreningen samarbetar med studiefrämjandet 
  

Hyggesfritt skogsbruk 
Söndag 22 september 
Kommunen prövar hyggesfritt skogsbruk för att 
gynna rekreations- och naturvärden i A9-skogarna. 
Kommunens skogsförvaltare Mikael Olsson visar 
oss runt och berättar om brukningsmetodens 
fördelar och nackdelar. 
Samling: Kl. 10.00 vid Brukshundsklubben på 
Magasinsvägen. 
Kontakt: Lars Myr, tel. 076-130 90 19. 
 

Här fångar vi solen! 
Söndag 20 oktober 
För miljön är solceller ett av de skonsammaste 
sätten att producera el. Vi besöker Kristinehamns 
Energi och tittar på den nyuppförda stora 
solcellsanläggningen.  I konferensrummet får vi 
sedan mer information om solel, annan miljövänlig 
elproduktion och hur Sveriges el produceras. 
Vi träffas på Energiverkets gård kl. 10.00.   

Sällskapet för naturskydd är Naturskyddsföreningens 
lokala krets i Kristinehamn.  

 

http://www.kristinehamn.naturskyddsforeningen.se/

