Vår & sommar 2017
Program för Göteborg och Mölndal

Snickra holkar
Fika schysst
Njut av skog och hav

Lär dig fågelskådning

OBS! Om en aktivitet har information om anmälan ber vi dig respektera detta samt avanmäla dig om du får förhinder.
Planering av mat och antal kan annars inte göras. Alla våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Göteborg
Februari
Tång - havets superfood
Tångföretaget Catxalot berättar om varför svensk tång är det godaste, klimatsmartaste och mest lättplockade du kan tänka dig och
hur de fick in sin tång både till Svenska kocklandslaget och Nobelfestligheterna. Del av föreläsningsserien "Havets möjligheter".
Datum: Lördagen den 25 februari kl. 14.00-15.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Havsnätverket Väst, havvast@gmail.com

Marin biogas från sjöpungar
Olle Stenberg, VD för Marin Biogas, berättar om företagets sjöpungsodling – ett effektivt sätt att minska övergödningen i havet
samt producera förnyelsebar energi och ekologiskt gödning. Del av
föreläsningsserien "Havets möjligheter".
Datum: Torsdagen den 16 mars kl. 18.00-19.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Havsnätverket Väst, havvast@gmail.com

Trålning och framtidens fiske
Natursnokar - Skogs-Daidalos med äventyrsbana
Ta med oömma kläder som passar vädret samt matsäck, tex smörgås/frukt. Alla välkomna! Ingen anmälan behövs.
Datum: Söndagen den 26 februari kl. 9.45-12.00
Plats: Gregorianska gatan 105, vid vägen som går in mot skogen
Ansvarig: Arvid Eriksson, 0704-62 81 52, arvid.e@comhem.se

En temahelg om fiske och trålning! Vilka redskap fiskas fisken med?
Vad händer i havet när vi trålar? Diskussioner och barnäventyr.
Information på Havsnätverket Västs Facebooksida och hemsida.
Datum: Lördagen den 18– söndagen den 19 mars kl. 12.00-15.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Havsnätverket Väst, havvast@gmail.com

Årsmöte

Mars
Förkväll Klädbytardagen
Kom och lyssna på en eller flera kortare föreläsningar om re-design
samtidigt som du också kan lämna in upp till fem (hela och rena)
plagg och få biljetter som du sen kan använda dig av på klädbytardagen! Arrangeras av Handla miljövänligt-gruppen.
Datum: Onsdagen den 15 mars kl. 17.00-19.30
Plats: Världskulturmuseet
Ansvarig: Linda Mathiasson, linda.mathiasson@comhem.se

Årsmöte med Naturskyddsföreningen Göteborg! Förutom årsmöteshandlingar bjuds det på fika och föredrag. Håll utkik på hemsidan
och Facebook för mer information.
Datum: Lördagen den 25 mars

Natursnokar - Bygglek med grenar och pinnar
Ta med oömma kläder som passar vädret samt matsäck, tex smörgås/frukt. Alla välkomna! Ingen anmälan behövs.
Datum: Söndagen den 26 mars kl. 9.45-12.00
Plats: Gregorianska gatan 105, vid vägen som går in mot skogen
Ansvarig: Arvid Eriksson, 0704-62 81 52, arvid.e@comhem.se

April
Klädbytardagen
Bytt är bytt och kommer kanske igen. Årets klädbytardag sker i samarbete med Världskulturmuseet och Studiefrämjandet. Ta med dig
upp till fem plagg (hela och rena) och kom och byt till lika många
andra plagg. Arrangeras av Handla miljövänligt-gruppen.
Datum: Lördagen den 1 april kl. 11.00-16.00
Plats: Världskulturmuseet (källarvåningen)
Ansvarig: Linda Mathiasson, linda.mathiasson@comhem.se

Var rädd om Göteborg - TÄNK på var du slänger skräp
Vi medverkar vid Göteborgs Stads satsning mot skräp i naturenmed
en utställning om skräpet under ytan. Information på Havsnätverket
Västs Facebooksida och hemsida.
Datum: 6-9 april kl. 11.00-17.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Havsnätverket Väst, havvast@gmail.com

Maj
Natursnokar - Grodyngeljakt
Ta med oömma kläder som passar vädret samt matsäck, tex smörgås/frukt. Alla välkomna! Ingen anmälan behövs.
Datum: Söndagen den 14 maj kl. 9.45-12.00
Plats: Gregorianska gatan 105, vid vägen som går in mot skogen
Ansvarig: Arvid Eriksson, 0704-62 81 52, arvid.e@comhem.se

Förså i en förpackning
I samband med Göteborgs Stads skräpplockardagar passar vi på att
förså i gamla förpackningar som mjölkkartonger och yoghurtburkar.
Ta gärna med dig en rengjord förpackning att så i. Jord och fröer
finns på plats. Arrangeras av Handla miljövänligt-gruppen.
Datum: Söndagen den 9 april kl. 12.00-15.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Linda Mathiasson, linda.mathiasson@comhem.se

Vågkraft som energikälla
Jens Engström vid avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet ger en överblick över vågkraft. Forskargruppen han tillhör
driver en testanläggning för vågkraft utanför Lysekil. Jens berättar
om de utmaningar som finns och om tekniken som utvecklats vid
universitetet. Del av föreläsningsserien "Havets möjligheter".
Datum: Torsdagen den 20 april kl. 18.00-19.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Havsnätverket Väst, havvast@gmail.com

Juni
Havsutflykt till Vrångö
Välkommen på utflyt till Vrångö, för att uppleva livet under ytan och
Göteborgs vackra skärgård. Det finns håvar, hinkar och material för
att titta på djur och alger vid stranden, samt en tipspromenad. Det
kommer att finnas möjlighet att grilla. Se Havsnätverket Västs Facebooksida och hemsida för mer information.
Datum: Lördagen den 10 juni
Plats: Vrångö
Ansvarig: Havsnätverket Väst, havvast@gmail.com

Natursnokar - Knoppkoll bland träd och buskar
Ta med oömma kläder som passar vädret samt matsäck, tex smörgås/frukt. Alla välkomna! Ingen anmälan behövs.
Datum: Söndagen den 23 april kl. 9.45-12.00
Plats: Gregorianska gatan 105, vid vägen som går in mot skogen
Ansvarig: Arvid Eriksson, 0704-62 81 52, arvid.e@comhem.se

Natursnokar - Insektsrace
Ta med oömma kläder som passar vädret samt matsäck, tex smörgås/frukt. Alla välkomna! Ingen anmälan behövs.
Datum: Söndagen den 11 juni kl. 9.45-12.00
Plats: Gregorianska gatan 105, vid vägen som går in mot skogen
Ansvarig: Arvid Eriksson, 0704-62 81 52, arvid.e@comhem.se

EKOFIKA pågår som vanligt under hela våren! Information om tid, plats och tema finns på kretsens hemsida och Facebook.
Valberedningen i Göteborg ska till årsmötet lämna förslag till styrelse för göteborgskretsen. Det brukar behövas ett par nya
styrelseledamöter varje år. Om du känner någon som du tror skulle passa i styrelsen eller om du själv är intresserad, så hör
gärna av dig till oss nu innan årsmötet. Kontakta oss också om du har några andra funderingar eller tankar om vårt arbete
eller något som rör kretsens arbete som du tror skulle passa oss!
Hälsningar

Valberedningen genom Christina Moberg, cae.falk@gmail.com

Mölndal
Februari
Vandring runt Stensjön
Vi börjar med strömstararna vid Grevedämmet och avslutar vid
Ståloppet med svanmatning.
Datum: Söndagen den 12 februari kl. 10.00
Plats: P-platsen där Strandgatan möter Pixbovägen
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18

Fågelkurs
Välkomna med en intresseanmälan till en avgiftsfri nybörjarkurs i
fågelskådning. Kursen startar i månadsskiftet februari-mars och går
till månadsskiftet maj-juni. Vi håller mestadels till vid Hårssjön i
Mölndal/Härryda. Mot slutet av kursen gör vi även utflykter till
andra lokaler.
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18

Maj
Gökotta i Gunnebo

Mars
Kretsstämma
I anslutning till årsmötet blir det föreläsning med Leif Lithander på
temat Samband och sammanhang i naturen. Vi bjuder på fika!
Datum: Onsdagen den 15 mars kl. 19.00
Plats: Mogatan 9, Kikås. Buss 751 hpl Kyrgogårdsgatan. Parkera på
Kyrkogårdsgatan eller på kyrkogårdens parkering.
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18

Samling vid fontänen på Gunnebo slott för en guidad fågelvandring
till föreningens stuga i Gunnebodal där kaffe serveras.
Datum: Torsdagen den 25 maj kl. 07.00
Plats: Gunnebo slott
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18

Juni
Nattskärrevandring

Ugglekväll
Vi åker till en lämplig lokal för att lyssna efter ugglor. Medtag fika
och varma kläder.
Datum: Fredagen den 17 mars kl. 17.00
Plats: Samling på p-platsen vid Kvarnbyskolan.
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18

Naturskyddsföreningen i Göteborg
goteborg.naturskyddsforeningen.se
goteborg@naturskyddsforeningen.se

Följ med på en kvällsvandring i Rambo mosse området och bekanta
dig med den säregna nattskärran! Medtag fika, varma kläder.
Myggnät rekommenderas!
Datum: Måndagen den 5 juni kl. 20.00
Plats: Samling vid parkeringen till Horsikans badplats
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18

Naturskyddsföreningen i Mölndal
molndal.naturskyddsforeningen.se
naturskyddsforeningen.molndal@gmail.com

Prenumerera på våra e-nyhetsbrev för mer info om vad som är på gång!
Vill du också få våra nyhetsbrev? Hör av dig till oss via e-post, se respektive adress ovan.

