Höst & vinter 2016 - 2017
Program för Göteborg och Mölndal

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
September
Fisk på torra land
Första delen i seminarieserien Vem bestämmer över havet? Hur tar
man fram råd om hållbara sätt att bedriva fiske och miljöförvaltning
och varför är det så viktigt att bry sig om hur havet (ut)nyttjas?
Föredrag med Andrea Belgrano, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Havsmiljöinstitutet. Föredraget hålls på engelska, med
möjlighet till frågor på svenska. Gratis inträde för Naturskyddsföreningens medlemmar.
Datum: Torsdagen den 15 september kl. 18.00-19.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Amanda Nylund, 0732 - 54 32 27, havvast@gmail.com

Framtidsveckan 3 - 9 oktober
Naturskyddsföreningen i Göteborg medverkar med flera aktiviteter
under Framtidsveckan v. 40. Se hela programmet på Framtidsveckans Facebooksida.

Skit i havet! Vem har ansvar?
Andra delen i seminarieserien Vem bestämmer över havet? Trots
regler om vem som har rätt att använda havet och har vi långt kvar
till att nå målsättningen om ett rent hav. Vem har ansvar för detta?
Föredrag med Lena Gipperth, professor vid Göteborgs universitet
och föreståndare för Centrum för hav och samhälle. Gratis inträde
för Naturskyddsföreningens medlemmar.
Datum: Torsdagen den 6 oktober kl. 18.00-19.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Amanda Nylund, 0732 - 54 32 27, havvast@gmail.com

Ekofika
Föredrag, diskussion och fika. Se hemsidan eller Facebook för information om tema och plats.
Datum: Tisdagen den 11 oktober kl. 17.30-19.00
Vart tar avfallet vägen?
Ansvarig: Sandra Johannesson, 0737 - 35 13 53,
Vi besöker Sävenäs förbränningsanläggning och tar reda på vad som sandra.anna.johannesson@gmail.com
händer med avfallet efter att vi slängt och sorterat det. Ta med dig
nyfikna frågor till besöket. Buss 58 eller 519 till Lemmingsgatan,
därifrån tar det 5 minuter att gå. Anmälan senast den 15 september.
Datum: Tisdag den 20 september kl. 17.30-19.00
Plats: Renova
Ansvarig: Linda Mathiasson, 0709 - 60 30 81,
linda.mathiasson@comhem.se

Oktober
Gör din egen deo
Miniutställning om hudvårdsprodukter, en del av Miljövänliga veckan. Vi kommer också att köra en workshop och göra en egen hudvårdsprodukt, så ta gärna med en liten glasburk. Gratis inträde för
Naturskyddsföreningens medlemmar, övriga 20 kr.
Datum: Lördagen den 1 oktober kl. 12.00-14.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Linda Mathiasson, 0709 - 60 30 81,
linda.mathiasson@comhem.se

December
Vad händer med det som spolas ut i avloppet?
Vi besöker Gryaab, som tar hand om det som vi spolar ut i avloppet
och får reda på vad som händer efter att vi spolat på toaletten, duschat eller diskat. Vi kommer gå utomhus, så ta på dig kläder efter
väder. Buss till Ivar Bergsmotet, därifrån 10 minuters promenad.
Anmälan senast den 12 oktober.
Datum: Tisdag den 18 oktober kl. 13.00-15.00
Plats: Gryaab
Ansvarig: Linda Mathiasson, 0709 - 60 30 81,
linda.mathiasson@comhem.se

Ekofika
Föredrag, diskussion och fika. Se hemsidan eller Facebook för information om tema och plats.
Datum: Tisdagen den 13 december kl. 17.30-19.00
Ansvarig: Sandra Johannesson, 0737 - 35 13 53,
sandra.anna.johannesson@gmail.com

Januari
Ekofika
Föredrag, diskussion och fika. Se hemsidan eller Facebook för information om tema och plats.
Datum: Tisdagen den 10 januari kl. 17.30-19.00
Ansvarig: Sandra Johannesson, 0737 - 35 13 53,
sandra.anna.johannesson@gmail.com

Februari
Ekofika

Hur delar vi på havet?
Tredje delen i seminarieserien Vem bestämmer över havet? Havet
kan tyckas oändligt, men det finns en växande konkurrens om dess
utrymme och resurser. Vem bestämmer hur havsytan fördelas? Föredrag med Andrea Morf , doktor vid Nordregio och Havsmiljöinstitutet. Gratis inträde för Naturskyddsföreningens medlemmar.
Datum: Torsdagen den 27 oktober kl. 18.00-19.00
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum
Ansvarig: Amanda Nylund, 0732 - 54 32 27, havvast@gmail.com

November
Ekofika
Föredrag, diskussion och fika. Se hemsidan eller Facebook för information om tema och plats.
Datum: Tisdagen den 8 november kl. 17.30-19.00
Ansvarig: Sandra Johannesson, 0737 - 35 13 53,
sandra.anna.johannesson@gmail.com

Föredrag, diskussion och fika. Se hemsidan eller Facebook för information om tema och plats.
Datum: Tisdagen den 14 februari kl. 17.30-19.00
Ansvarig: Sandra Johannesson, 0737 - 35 13 53,
sandra.anna.johannesson@gmail.com

Mölndal
Lilla Fässbergsdalen

Vandring i Tjolöholm
Vår traditionella vandring i Tjolöholmsområdet med goda chanser
att få se havsörn. Rundan är ca 5 km lång och tar ca 3 timmar att gå.
Medtag fika och varma kläder. Samling kl 08.00 på p-platsen vid
Kvarnbyskolan eller kl 08.45 på Tjolöholms p-plats.
Datum: Söndagen den 15 januari kl. 08.00
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-875018

Vandring runt Stensjön
Vi börjar med Strömstararna vid Grevedämmet och avslutar vid
Ståloppet med svanmatning. Samling på p-platsen där Strandgatan
möter Pixbovägen.
Datum: Söndagen den 12 februari kl. 10.00
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-875018

Möte om Lilla Fässbergsdalen, i Mölndal, en värdefull natur- och
kulturmiljö. Den är en viktig del i den grönkil som sträcker sig från
Kungsbacka i söder och ända in i storstadens centrum och Slottskogen. Tremilaparken har kilen fått heta i LONA-projektet för Slottskogen-Sandsjöbackakilen. Större delen av grönkilen består av naturreservat med Sandsjöbacka naturreservat söder om Fässbergsdalen och Änggårdsbergens naturreservat norr om. Mölndals stad planerar nu att exploatera detta område för byggnation. Se vår hemsida
för tid och plats för mötet.
Ansvarig: Per-Anders Svensson, 031-875018

Fågelkurs
Välkomna med en intresseanmälan till en avgiftsfri nybörjarkurs i
fågelskådning. Kursen startar i månadsskiftet februari/mars och
pågår 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, 031-875018

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

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.

