
 

 

Vår & sommar 2016 

Njut av skog och hav 

Lär dig fågelskådning 

Fika schysst 

Snickra holkar 

 

Program för Göteborg och Mölndal 



 

 

Året som gick och året som kommer 

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Det är enkelt att gå med eller starta en egen 

snokgrupp. Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna tillsammans världen 

utanför. Att vara ute i naturen är kul och får oss att må bra. Exempel på aktiviteter är att bygga ett bihotell, undersöka vilka 

kryp det finns, sätta upp fågelholkar, mata fåglar, följa ett rävspår, göra upp en eld. 

Alla barn mellan 2-12 år som har med sig en vuxen som är medlem i Naturskyddsföreningen är välkomna. Det kan vara 

pappa, mormor, farbror, gudmor eller snälla granntanten. I Göteborgsområdet finns det idag Snokgrupper i Härryda, Lerum, 

Lerum/Sjövik, Partille, Lärjeån, Utby, Mölndal/Änggårdsbergen. Vill du gå med i en Snokgrupp eller bli Snokledare, kontakta 

Sylvia Löfberg, Naturskyddsföreningen Väst, på tel. 0723-309 79 89. 

Vill du gå med, eller starta en 

Natursnoksgrupp och uppleva naturen 

tillsammans med barn och barnbarn? 

2015 var på många sätt ett turbulent år i Sverige och i världen. För Naturskyddsföreningen i Göteborg var det som kontrast 

ett år med mycket positiv aktivitet. Föreningens klimatgrupp var t.ex. initiativtagare till en av Sveriges största 

klimatdemonstrationer den 29 november med 4 000 deltagare i Göteborg, och nu laddar vi om!  

Vi har under året arbetat för att öka kommunikationen med er medlemmar vilket vi hoppas att ni märkt. Vill ni ha vårt e-

nyhetsbrev så ni är uppdaterade på vad som händer så anmäl er e-postadress till medlemsregistret, det finns en länk på 

hemsidan. Vi har ökat aktiviteten på vår Facebooksida och delar där aktuell och intressant information inom miljöområdet. 

Följ oss gärna och tipsa om intressanta rapporter och inlägg. Vi har också infört Ekofika, ett öppet medlemsmöte som 

arrangeras den andra tisdagen varje månad, med olika teman, på olika platser. 

Under 2016 vill vi lyfta det gröna engagemanget och satsar därför bland annat på att anlägga en äng i Slottsskogen. Detta är 

något vi kommer att uppmärksamma särskilt senare i vår av en speciell, väldigt fin, anledning som inger hopp för framtiden! 

Håll utkik i e-nyhetsbrev, på hemsidan eller på Facebook.  

Vi vill också öka engagemanget inom hållbar stadsutveckling och samlar just nu intresserade inom detta område. För 

konsumentfrågor har handla miljövänligt-gruppen just återstartats och arrangerar en studiecirkel om giftfri vardag och 

havsgruppen fokuserar på att upplysa om problemet med mikroplaster i havet. Vi planerar en studiecirkel med temat ”Lappa 

och laga” och den 16 april är det åter dags för vår stora klädbytardag på Frilagret. Det finns pågående projekt inom 

integration, både kopplat till föreningens barnverksamhet, Natursnokarna och projektet Schysst sommar och vinter, som 

vänder sig till ungdomar för att öka naturkänslan. Vi arbetar parallellt med målet att få till ett större integrationsprojekt över 

längre tid där vi vill koppla integration och känslan för naturen.  

Vi hoppas att du vill vara med oss i något av detta! Kanske hittar du någon programpunkt du vill delta i här i vår- och 

sommarprogrammet? Det tillkommer fler aktiviteter under året, så hör gärna av dig till oss om du har önskemål på 

aktiviteter eller frågor om verksamheten! 

Med vänlig hälsning, 

Lena Nilsson, ordförande 



 

 

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 

Studiecirkel Giftfri vardag 

Handla miljövänligt-gruppens studiecirkel, träff 3, handlar om 

hygien- och rengöringsartiklar. Välkommen med anmälan till Linda. 

Datum: Onsdagen den 17 februari kl. 17.30-20.30 

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 

Ansvarig: Linda Mathiasson, 0709-60 30 81, 

linda.mathiasson@comhem.se  

Go to Sea 

Litet skräp - stort problem. Naturskyddsföreningen i Göteborg 

pratar om hur mikroplasten påverkar havet, om den är ett problem 

och vad vi kan göra åt den.  

Datum: Tisdag den 23 och torsdag den 25 februari kl. 12.30-13.00 

Plats: Stadsbiblioteket 

Ansvarig: Astrid Hylén, 0768-17 49 14, astrid.hylen@plankter.se 

 

Mars 

Ekofika – Save Our Snow 

Save Our Snow är ett nätverk av skid- och snowboardåkare som är 

oroliga för vad som händer med vårt klimat. Därför arbetar vi för att 

snösportvärlden ska ta ett större ansvar för sin klimatpåverkan. På 

Ekofika kommer vi att berätta om vad som driver oss i vårt arbete 

och hur vi gör för att bygga engagemang och driva förändring bland 

snöälskare i hela landet. Se hemsidan för plats och tid.  

Datum: Tisdagen den 8 mars 

Ansvarig: Ulrika Wilhelmsson, 0703-90 5142, 

ulrika@wilhelmsson.org 

 

 

Årsmöte 

Möt våren tillsammans med Naturskyddsföreningen Göteborg i 

Botaniska Trädgården. Vi bjuder på en rundvandring i trädgården 

med erfaren guide innan årsmötet börjar.  

Datum: Lördagen den 12 mars, rundvandring kl. 13.30, årsmöte kl. 

15.00-17.00 

Plats: Botaniska Trädgårdens huvudentré för rundvandring, 

Botanhuset för årsmöte,  se hemsidan för vägbeskrivning. 

Ansvarig: Ulrika Wilhelmsson, 0703-90 5142, 

ulrika@wilhelmsson.org 
 

Fågelutflykt till Galterö 

Vi följer med Göteborgs Ornitologiska Förening på en utflykt till 

Galterö i Göteborgs södra skärgård. Något tiotal arter av vårens 

tidiga flyttfåglar, t ex grågås, strandskata och större strandpipare, 

borde vi kunna få se på denna tur. Ca 9 km vandring på lättgångna 

stigar och vägar. 

Datum: Lördagen den 19 mars 07.30-13.00 

Plats: Samling på Saltholmens brygga i anslutning till båtens avgång 

kl 07.33 (prel. tid) mot Brännö Rödsten.  

Ansvarig: Anna Lena Ringarp (GOF), 0708-27 93 76 

 

Bygg holk till småfåglarna  
Vi bygger holkar till framförallt mesarna men även andra småfåglar. 

Vi ses i en slöjdsal i slutet på mars, kanske en eller fler kvällar eller 

nån dag i helg. Material och redskap finns på plats. Välkommen 

med din anmälan till Anders. Se hemsidan för plats.  

Ansvarig: Anders Ridderström, 0730-47 11 21,  

riddarn5306@gmail.com 



 

 

April 

Ekofika – Stadsodling 

För första gången i världshistorien är vi fler människor som lever i 

städer än på landsbygden. Stadsodling har växt till en global 

medborgarrörelse där allt fler gör anspråk på offentliga platser och 

odlar i sin närmiljö. Sara Danielsson berättar om sin bok Konsten 

att odla staden och om odlingsentusiaster som förverkligat sina 

gröna drömmar utan att äga egen mark. Se hemsidan för plats och 

tid.  

Datum: Tisdagen den 12 april 

Ansvarig: Lina Johnson, 0705- 45 28 12, 

linakarinjohanna@gmail.com 
 

Så bryter vi trenden – en handfast plan för ett 

klimatvänligt Göteborg 

Vi ger först en bakgrund till klimatförändringarna. Därefter berättar 

vi om klimatgruppens åtgärdsförslag, uppdelat på de fem områdena 

trafik, boende/energi, mat samt privat och offentlig konsumtion.  Vi 

presenterar också klimatgruppens arbete och de olika aktioner vi 

har genomfört och vill genomföra.  

Datum: Onsdagen den 13 april kl. 18.00-20.00 

Plats: Lundby bibliotek 

Ansvarig: Dan Baeckström, dan.baeckstrom@medkem.gu.se  

 

Klädbytardag 

Bytt är bytt och kommer kanske igen. Varmt välkommen till 

Frilagret för att byta kläder under årets klädbytardag! Se hemsidan 

och Facebook för mer information.  

Datum: Lördagen den 16 april kl. 11.00-16.00 

Plats: Frilagret    

Ansvarig: Jenny Carlsson, 0706-72 75 25, 

jenny.lm.carlsson@gmail.com 

Länsstämma Naturskyddsföreningen i 

Bohuslän  
Stämman (årsmötet) hålls på Strömstads museum på lördagen. För 

dem som vill stanna erbjuds övernattning och utflykt till 

Kosteröarna på söndagen för besök på den marina nationalparkens 

Naturum. Därefter följer en rundvandring på Nordkoster med 

västsidans magnifika klapperstensfält och guidning om hur man 

sköter det gamla kulturlandskapet både på ön och kringliggande 

holmar. Rabatt för medlemmar i Naturskyddsföreningen i Göteborg 

– se hemsidan. 

Datum: Lördagen den 23 – söndagen den 24 april 

Plats: Strömstad  

Ansvarig (Göteborg): Lena Nilsson, 0708-71 26 62, 

lena.ellen.nilsson@gmail.com 

 

Valborgsvandring utmed Säveån 

Tillsammans upplever vi Säveåns natur och pratar om vad det är vi 

ser utmed stigen. Vi går bland sippor på slingrande stigar och bitvis 

på spänger som är nyanlagda. Vandringen är ca 3,5 km och relativt 

lättgången, dock finns det trappor. Vi pausar vid ån så ta med 

matsäck/fika. Vi kommer nog att få se vissa spår från bäverns 

aktivitet. Det kan vara fuktigt så rejäla skor är bra.  Föranmälan till 

Catharina via SMS senast dagen före vandringen.  

Datum: Lördagen den 30 april kl. 09.45-12.00 

Plats: Floda tågstation, se hemsidan för vägbeskrivning.  

Ansvarig: Catharina Larsson, 0701-52 76 15  

 

Maj 

Vi fagar Skändla äng  
Med räfsor och andra verktyg städar vi ängen på Hisingen igen. Alla 

redskap, korv med bröd och fika finns på plats. Tid och plats 

meddelas senare pga av väder. Välkommen med din anmälan till 

Anders. Se hemsidan för datum och tid.  

Plats: Skändla äng, se hemsidan för vägbeskrivning.  

Ansvarig: Anders Ridderström, 0730-47 11 21,  

riddarn5306@gmail.com 
 

Besök Taubes Vinga 

Öckerökretsen ordnar i samarbete med Studiefrämjandet en utflykt 

till Vinga. Kostnad ca 250 kr, eget fika medtas. För vidare detaljer 

och anmälan, kontakta de ansvariga. 

Datum: Söndagen den 8 maj kl. 10.00 

Plats: Fotö, vid båten 

Ansvarig: Ulla och Kenneth, 031-92 92 32, kennethulla@telia.com 



 

 

 

Vårvandring i Rya skog 

Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. Ett hav av vitsippor och 

svalört möter oss på vandringen. Vi pratar om områdets historia och 

om vad det är vi ser utmed stigen. Ca 2 km lätt vandring i lugnt 

tempo. Det kan vara fuktigt så rejäla skor är bra. Tag med matsäck. 

Datum: Söndagen den 8 maj kl. 11.00-13.00 

Plats: Rya skog, reservatets p-plats. Vägbeskrivning, se hemsidan.  

Ansvarig: Catharina Larsson, 0701-52 76 15  

 

Ekofika – Kompostbutiken 

Sedan 2009 har Kompostbutiken komposterat mer än 1.000.000 

liter matrester från Familjebostäders hyresgäster i Majorna. 

Resultatet är finfin kompostjord som hyresgästerna får använda till 

odling. Leif Strandh berättar om kompostservice, övrig verksamhet 

samt visar oss hur det ser ut i praktiken. Se hemsidan för tid.  

Datum: Tisdagen den 10 maj 

Plats: Kompostbutiken, Såggatan 61 

Ansvarig: Olof Appelkvist, olof.appelkvist@gmail.com  

 

Juni 

Utflykt till Styrsö 

Kom ut till havet och upptäck vad som lever och händer under ytan! 

Havsnätverket Väst anordnar en utflykt till Styrsö och har med sig 

hinkar, håvar och kunniga marinvetare. Andra eller tredje helgen i 

juni beroende på väder. Se hemsidan för datum och plats.  

Plats: Styrsö  

Ansvarig: Amanda Nylund, havvast@gmail.com  

  

Ekofika – Att ta tillvara 

Amanda Hellberg pratar om sitt intresse för mat och miljö. Det tar 

sig uttryck via matbloggen Våra oköttsliga lustar som hon driver 

tillsammans med Eveline Johnsson. Fokus är hållbarhet och 

säsongstänkande. Förra året gav de ut en kokbok, Ta tillvara, där 

alla recept är baserade på rester. Se hemsidan för plats och tid.  

Datum: Tisdagen den 14 juni 

Ansvarig: Lena Nilsson, 0708-71 26 62, 

lena.ellen.nilsson@gmail.com 

 

Riksstämma 

Riksstämma i Norrköping. Den 17 juni, fredagen före stämman, 

hålls seminarier och workshops på en mängd olika ämnen. Dagarna 

kring stämman bjuder ofta länsförbund eller krets in till utflykter, 

boka in dessa datum också! Håll koll på e-nyhetsbrev, hemsidan och 

Facebook för information. 

Datum: Lördagen den 18 - söndagen den 19 juni  

Plats: Norrköping 

Ansvarig (Göteborg): Lena Nilsson, 0708-71 26 62, 

lena.ellen.nilsson@gmail.com 

 

De vilda blommornas dag 

De vilda blommornas dag firas tillsammans med Botaniska 

Föreningen. Välkommen med din anmälan till Anders. Se hemsidan 

för mer information och tid.  

Datum: Söndagen den 19 juni  

Plats: Skändla äng, se hemsidan för vägbeskrivning 

Ansvarig: Anders Ridderström, 0730-47 11 21,  

riddarn5306@gmail.com 



 

 

Augusti 

Västerhavsveckan 

Havsnätverket Väst medverkar med flera olika aktiviteter. Fokus 

ligger på marint skräp och mikroplast. Aktiviteterna vänder sig till 

alla som vill lära sig mer om plast och skräp i havet, oavsett ålder. Se 

hemsidan för plats och tid.  

Datum: 6-14 augusti 

Ansvarig: Amanda Nylund, havvast@gmail.com  

 

Slåtter av ängar i Skändla, Slottsskogen och 

Guldheden 

Slåtter av ängarna planeras till första eller andra helgen i augusti 

beroende på väder och vind. Håll utkik på vår hemsida för definitiva 

besked eller anmäl dig till vår Ängsgrupp för information. Se 

hemsidan för mer information och datum.  

Plats: Slottsskogen, Guldheden, Skändla äng, se hemsidan för 

vägbeskrivning 

Ansvarig: Anders Ridderström, 0730-47 11 21,  

riddarn5306@gmail.com 
 

Regionupptakt miljövänliga veckan  

Årets regionupptakt inför Miljövänliga veckan kommer handa om 

hudnära produkter, då det är det kommande treårstemat för 

miljövänliga veckan. Vad finns det för bra miljövalsprodukter i 

badrumsskåpet nu och vad finns det om tre år?  

Datum: Lördagen den 27 augusti kl. 10.00-16.00 

Plats: Vara Folkhögskola  

Ansvarig: Linda Mathiasson, 0709-60 30 81, 

linda.mathiasson@comhem.se  

  

 

 

Utflykt till Stora Amundön 

Utforska den fina snorkelleden och titta närmare på vad som 

lever under ytan. Havsnätverket Väst anordnar en utflykt till Stora 

Amundön och har med sig hinkar, håvar och kunniga marinvetare. 

Se hemsidan för datum, tid och plats.  

Datum: Lördagen den 27 eller söndagen den 28 augusti  

Plats: Styrsö  

Ansvarig: Amanda Nylund, havvast@gmail.com 

 

September 

Vill du engagera dig? 

Träff med information om hur du kan engagera dig och hur 

föreningen fungerar. Representanter från kretsens olika 

intressegrupper finns på plats. Vi bjuder på fika. Anmälan senast kl. 

12 samma dag för beräkning av fika. Se hemsidan för tid.  

Datum: Tisdagen den 6 september 

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, ingång på baksidan, Vera 

Sandbergs Allé 2A  

Ansvarig: Ulrika Wilhelmsson, 0703-90 5142, 

ulrika@wilhelmsson.org 

Mer som händer under våren …………………………………………….. 

Studiecirkel - lappa och laga  

Vi planerar en studiecirkel med tema "Lappa och laga" 

under våren. En studiecirkel för dig som har utslitna 

favoritplagg som du ej vill slänga. Du kanske har något 

du vill sy om, men vill ha lite råd och hjälp? 

Cirkelledaren är Marlene Larsson, yrkesverksam 

skräddare. Har du tips på en lokal med minst 5 

symaskiner som vi kan vara i? Är du intresserad av 

studiecirkeln? Kontakta Lena Nilsson, 0708-71 26 62, 

lena.ellen.nilsson@gmail.com.  

Vem bestämmer över havet? 

Under våren anordnar Havsnätverket Väst och 

Göteborgs Naturhistoriska Museum en 

föreläsningsserie om havet och vem som egentligen 

bestämmer där. Håll utkik på hemsidan och Facebook 

för information om datum och föreläsare! 



 

 

Februari 

Vandring runt Stensjön 

Vi börjar med strömstararna vid Grevedämmet och avslutar vid 

Ståloppet med svanmatning. 

Datum: Söndag den 14 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 

 

Mars 

Kretsstämma 

I anslutning till årsmötet blir det bildvisning med Leif Lithander —

på spaning efter världens sällsyntaste hackspett.  Vi bjuder på fika! 

Datum: Onsdag den 16 mars kl. 19.00  

Plats: Mogatan 9, Kikås. Buss 751 hpl Kyrgogårdsgatan.  

Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18 

 

Ugglekväll 
Vi åker till en lämplig lokal för att lyssna efter ugglor. Medtag fika 

och varma kläder. 

Datum: Fredag den 18 mars kl. 17.00  

Plats: Samling på p-platsen vid Kvarnbyskolan 

Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18 

 

Maj 

Gökotta i Gunnebo 

Samling vid  fontänen på Gunnebo slott för en guidad fågelvandring 

till föreningens stuga i Gunnebodal där kaffe serveras. 

Datum: Torsdag den 5 maj kl. 07.00  

Plats: Gunnebo slott  

Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18 

 

Juni 

Nattskärrevandring  
Följ med på en kvällsvandring i Rambo mosse-området och bekanta 

dig med den säregna nattskärran! Medtag fika, varma kläder. 

Myggnät rekommenderas! 

Datum: Söndag den 5 juni kl. 20.00  

Plats: Samling vid parkeringen till Horsikans badplats  

Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-87 50 18 

 

 

……………………………………… 

Öckeröarna 
Årsmöte, Öckeröarnas Naturskyddsförening  

Dags för årsmöte! Passa på att höra om kretsens aktiviteter. Vi 

bjuder på fika.  

Datum: Onsdagen den 9 mars kl. 19.00 

Plats: Föreningsgården, Almelunden 16  

Ansvarig: Boel Lanne, 0702-35 19 26, 

Mölndal 



 

 

Under våren, sommaren och hösten kommer Naturskyddsföreningen 

i Göteborg att skapa en eller flera ängar i Slottsskogen. Detta görs i 

samarbete med Göteborgs kommun och andra organisationer. Vi ska 

anlägga, så och lieslå en eller flera mindre ängar. Arbetet är ännu på 

planeringsstadiet och vi behöver bli fler! 

Är du intresserad av att hjälpa till? Läs mer på Ängsgruppens sida på 

vår hemsida eller kontakta Anders Ridderström, 0730-47 11 21,  

riddarn5306@gmail.com. 

Varför en äng? 
För det första skulle det kunna bli ett nytt och vackert inslag i Slotts-

skogen med blommande sällsynta arter. Det skulle i sin tur kunna 

locka folk att lära sig mer om växter. Kanske skulle de som gillar 

fjärilar kunna göra detsamma? Fånga in och artbestämma och utbilda 

fler i ”konsten” att locka fjärilar till sin egen trädgård genom just 

växter? Fotografer skulle kunna få sitt lystmäte mitt i stan. Många 

fågelskådare har upptäckt fjärilarna som intresse eftersom de flesta 

fåglar är ”försvunna” under sommaren och tidig höst. Kanske skulle vi 

kunna ha en kurs eller flera för att lära oss bygga gärdesgård på 

gammalt sätt? Senvuxen gran, klyva och leta enestammar. Grangrenar 

till vidjor för att sätta samman...? Kanske skulle vi kunna ha kurser i 

hur man slår med lie, knackar fram en sylvass egg och att hantera 

orvet så det bara faller gräs när ängen ska slås...? 

Vi behöver med andra ord sprida kunskapen om och glädjen över att 

behålla en liten äng på fler ställen, istället för alla gräsmatteöknar 

som sprider sig i trädgårdar och parker. Vi skulle behöva många fler 

högvuxna gräsplättar i stan för den biologiska mångfaldens skull – 

och fler slåtterlag. 

 

Prenumerera på våra e-nyhetsbrev med info om vad som är på gång! 

Vill du också få våra nyhetsbrev? Hör av dig till oss via e-post, se respektive e-postadress ovan. 

Foton: Rickard Lymer 

Var med och skapa en äng! 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

goteborg.naturskyddsforeningen.se 

goteborg@naturskyddsforeningen.se 

Naturskyddsföreningen i Mölndal 

molndal.naturskyddsforeningen.se 

naturskyddsforeningen.molndal@gmail.com 


