Hållbart byggande, klimat och energi
Karin Ekeborg, tel 0706-50 22 35,
karin.ekeborg@swipnet.se
Samhällsplanering och miljövård
Inger Wennerlund, tel 0730-32 99 08,
inger.wennerlund@telia.com
Pär Connelid, tel 0702-00 07 78,
kula@kulturgeografi.se
Biologisk mångfald
Helen Björklund, tel 0702-16 89 77
helen.bjorklund@telia.com
Hav och vatten samt fiske
Kjell Johansson, tel 0340-312 60
sandli@telia.com
Skogen
Lars Hellsborn, tel 0340-87 348
lars.hellsborn@hotmail.com
Hållbar livsstil, mat o miljö
Marie Skillborg, tel 0733-39 38 22
info@wilhelminagarden.se
Cykelfrågor
Elias Henriksson, tel 0731-01 62 62
elias.n.henriksson@gmail.com

Bli medlem i Naturskyddsföreningen!
För 295 kr per år (24 kr/mån med autogiro) gör du en
viktig insats för miljön. Familjemedlemskap 365 kr per
år (30 kr/mån). Ungdomsmedlemskap upp till 25 år 195
kr per år (16 kr /mån).
Som medlem i Naturskyddsföreningen, Sveriges
största miljöorganinsation, bidrar Du först och främst
till det viktiga arbetet för natur och miljö.
Du får också en prenumeration på medlemstidningen
Sveriges Natur, som är landets största tidning om naturoch miljöfrågor.
Som medlem är Du också ansluten till en lokal förening (krets) där Du bor. Där kan Du delta i fågelskådning, resor, kurser eller arbetsgrupper samt vara med
och påverka i samhällsfrågor.
I Halland finns också en lokal medlemstidning, Hallands Natur, som delas ut i början på året. Här man kan
läsa om aktiviteter inom hela Halland och lokala artiklar.
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Studiefrämjandet hjälper oss att
ordna kurser och cirklar om natur
och miljö. Har Du något önskemål,
ring 0340-20 10 80 eller till någon i
styrelsen.

Naturskyddsföreningen Varberg
läs mer: www.varberg.naturskyddsforeningen.se
eller på vår facebooksida
Postadress: c/o Studiefrämjandet i Varberg,
Box 109, 432 23 VARBERG
Ordf. Inger Wennerlund, tel 0730-32 99 08
inger.wennerlund@telia.com
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Naturskyddsföreningen i Varberg kommer även
under år 2015 bjuda på en mängd naturguidningar
med olika teman:
 levande och rikt djur- och naturliv, både vid kusten och i inlandet
 lokalproducerade och ekologiska varor
 leva och bo i ett uthålligt samhälle
Programmet finns på andra sidan.
Vi kommer att träffas på många olika sätt:
exkursioner i vackra naturmiljöer, göra studiebesök, se angelägna filmer, lyssna till intressanta
personer.
Dessutom bevakar vi samhällsplaneringen och
försöker påverka politikerna när vi tycker att naturmiljön tar skada.
Du är också välkommen att delta i ett eller flera av
nätverken nedan:

Naturskyddsföreningens styrka och framgång beror
på att det är många som gemensamt tar ställning.
Tillsammans har föreningens drygt 200 000 medlemmar politikernas uppmärksamhet. 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.
Vi är en demokratisk folkrörelse. Som medlem
kan Du vara med och påverka vilka frågor som föreningen ska driva.
Vartannat år hålls en riksstämma. Till den kan Du
skriva motioner om sådant som Du tycker är angeläget för Naturskyddsföreningen.
Alla medlemmar tillhör en egen lokalförening. Du
är välkommen att delta i aktiviteter och hjälpa till
praktiskt när Du har tid och lust. Du kan också välja
att enbart vara stödmedlem. Varje medlem bidrar
till att stärka föreningen och det blir fler och fler
som tillsammans står bakom krav och värderingar.
Du är vår viktigaste resurs. Utan Dig och alla
andra medlemmar skulle Naturskyddsföreningen
inte finnas. Och utan oss skulle naturen förlora sin
största beskyddare.

Välkommen
att bli medlem i
Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se/blimedlem

PROGRAM våren och sommaren 2015
Onsdagen 25 mars kl 18.30
Årsmöte för naturskyddsföreningen i
Varberg
Alla medlemmar välkomna.
IOGTs lokal på Prästgatan 27.
Därefter fika och föredrag om Galtabäck av kulturgeograf Pär Connelid.
Kontakt: Inger Wennerlund 0730-32 99 08.

Söndag 19 april kl 10.00
Gunnarsjö
Rundvandring ca 4 km i storslagen natur. Vi passerar
över den gamla nyrestaurerade landsvägsbron
Högre Bro.
Guide Lena Berglund.
Samarrangemang med Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i Falkenberg.

Söndag 3 maj kl 10.00
Gässlösa
Möt våren och lövsprickningen i halländska bokskogen. Är våren tidig kan vi förvänta oss en skir
vårgrönska med blommande vitsippor och nyutslagna bokar. Årets första grönsångare och svartvita
flugsnappare bör också ha anlänt från Afrika.
Tag med fika och oömma skor, det är lättgått men
kuperat och vandringen blir i ett lugnt tempo.
Samling kl 10.00 på parkeringen till reservatet. Det
ligger vid väg 153, ca 1,5 kilometer öster om
Rolfstorps kyrka. Kör förbi Hovgårdens golfbana,
uppför backen, så ligger parkeringen på vänster sida.
Guide och kontakt: Christer Andersson,
0705-75 71 43.
Samarrangemang med Hallands Botaniska förening.

Tisdag 12 maj kl 18.00
Cykelutflykt till Trönningeberget
Samling o start 18.00 på Gamlebyskolans parkering.
Guider på plats Christer Andersson och Pär Connelid
Samarrangemang med Cykelfrämjandet.
Kontakt Elias Henriksson 0731-01 62 62
Även bilburna deltagare är välkomna

Fredagen 5 juni kl 19.30 ”Naturnatta”
Strandpromenaden – från Subbe till Fästningen
Vi utlovar stenhuggarnas historia och naturupplevelser. Guide Lennart Hjelmstedt.
Vid vackert väder avslutar vi kvällen med fika på
Hästhagabergen.
Samling vid infarten till Kusthotellet.
Kontakt: Birgitta Flysjö, 0702-82 15 10.

Söndag 14 juni kl 10.00
De Vilda Blommornas Dag - Trönningenäs
Årets blomstervandring går längst ut på Trönningenäs, där vi kommer att se både vanliga och ovanliga
växter.
Samling vid den norra småbåtshamnen klockan
10.00. Vandringen går norrut efter stranden och
tillbaka uppe i tallskogen. Promenaden kräver inga
stövlar men oömma skor kan rekommenderas. Fikar
gör vi på en klippa med bra utsikt över Balgö. Ta
lämpliga kläder, fika, samt gärna lupp och flora.
Kör norrut från Varberg, tag av gamla E6 och sväng
vänster innan Bläshammars skola. Följ Trönningenäsvägen förbi 30-skylt, tag höger efter hästgård in
på Nordlyckevägen, sväng vänster på Nillas väg och
följ den ner till havet. Observera att det är 30
km/tim inom området.
Kontakt: Christer Andersson, 0705-75 71 43.
Samarrangemang med Hallands Botaniska förening.

Lördag 27 juni kl 10.00
Orkidéerna i Vadkärr
Området är ett gammalt odlingslandskap och rikt på
rara växter, bl a slåttergubbar och orkidéer.
Guide Christer Andersson, 0705-75 71 43
Samling 9.45 på P-platsen vid Veddige kyrka för
samåkning.
Kontakt: Inger Wennerlund 0730-32 99 08.

Söndagen 28 juni kl 10.00
Tollviken på Buahalvön
Området är rikt på ovanliga växter t.ex.den lilla fetbladsväxten fyrling och smal käringtand.
Guider är Christer Andersson och Ingvar Lenfors.
Tag med matsäck och oömma skor samt gärna lupp
och flora.
Samling vid Bua kyrka för samåkning till Tollviken.
Kontakt: Christer Andersson, 0705-75 71 43.
Samarrangemang med Hallands Botaniska förening.

Lördagen 4 juli kl 9.30
Getterön
Getterön är välkänt som badparadis. Mellan badvikarna finns en frodig och typisk strandflora. Bland
mycket annat kan man hitta ett antal rödlistade
arter såsom marrisp, smal käringtand och dvärglin.
Samling 9.30 vid restaurang Parasollen, 5:e vik.
Kontakt: Jan Johansson, 0708-66 98 64.
Samarrangemang med Hallands Botaniska förening.

För samåkning från Varberg kontakta någon
i styrelsen.
Vi samarbetar med Studiefrämjandet i alla
våra utflykter.

