
 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

Mars 
 
 
Samtal om Ängar på Göteborgs 
Naturhistoriska Museum 
 
Ängar - ett blomsterhav av möjligheter. Delta 
i ett spännade samtal samarrangerat av 
Naturskyddsföreningen och Göteborgs 
Naturhistoriska Museum. 
Ängsgruppen arbetar med att bevara och 
anlägga ängar. Kom och samtala om vikten 
av ängar för biologisk mångfald, de 
pedagogiska möjligheterna och hantverket 
kring slåtter och fagning. 
 
Datum: 8 mars  
kl. 18.00-19.00 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Fri entré, ingen extra avgift. 
 
 
Verkstad: Bygg en fågelholk på 
Göteborgs Naturhistoriska 
Museum 
 
Vill du göra något praktiskt och lära dig 
snickra en fin fågelholk? Du, ditt kompisgäng 
eller hela familjen är välkommen till 
Naturhistoriska Museet! 
Kom till museet och bygg din egen fågelholk. 
Vi visar hur du gör! 
 
Datum: 10 mars  
kl. 12.00-15.00 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Fri entré. Materialkostnad 40 kr. 
 
 

 

Möte med Havsnätverket Väst 

Detta är ett supertillfälle för alla medlemmar 
och intresserade att komma förbi, ta en fika, 
och höra vad vi har tänkt nu när vi går mot 
ljusare tider! Vill du engagera dig i något 
specifikt projekt eller har en egen idé du vill 
förverkliga är du mer än välkommen! 
Havsnätverket bjuder på fika! 
 
Datum: 14 mars 
Plats: Kretsens lokaler på Första långgatan 
28B 
Ansvarig: Havsnätverket Väst, 
havvast@gmail.com 
Länk till event på facebook:  
https://www.facebook.com/events/159312384
729540/ 
 
 
Temadag: Urbanisering  
Föreläsningar och prova på/att göra själv 
aktiviteter. 
 
Våra städer växer ständigt och det påverkar 
grönytor, biologisk mångfald och vår tillgång 
till naturen. Hur mycket grönyta behöver vi 
ha per invånare och var ska den finnas? Hur 
kan vi behålla våra viktiga pollinatörer och 
hur mycket plats har vi till odling i staden? 
Tillsammans med Naturskyddsföreningen 
bjuder vi in till en temadag med diskussioner 
kring dessa frågor. 
Det blir ett panelsamtal med stadsarkitekt 
Björn Siesjö, Carina Sundqvist och Christer 
Owe. Moderator är Ragnhild Larsson, 
Klimatpodden. 
För ett detaljerat program kolla 
http://www.gnm.se/aktiviteter/kalendarium/
mars/tema-urbanisering/ 
 
Datum: 17 mars 
kl. 12.00-15.00 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Fri entré. 

Hur påverkar fisken du äter våra 
vattenresurser? 
Välkommen till onsdagsföreläsning på 
Ekocentrum som med anledning av 
Världsvattendagen kommer att ha fokus på 
hållbart nyttjande av våra vattenresurser. 
Marcus Jakobsson från Peckas 
Naturodlingar kommer att berätta om 
kretsloppsodling (akvaponi) av fisk och 
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grönsaker och vilken roll det kan spela för att 
minska vår matproduktions miljöpåverkan 
och belastning på våra vattenmiljöer. Är 
landbaserad cirkulär fiskodling framtiden? 
Hur långt har vi kvar för att nå helt cirkulära 
system i stor skala? 
 
Datum: 21 mars 
18:00-19:30 
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, 
Göteborg 
Entré: Fri entré. 
Ansvarig: Havsnätverket Väst, 
havvast@gmail.com 
 
 

 
 
 
Årsmöte för Göteborgskretsen 
Alla medlemmar är välkomna.  
 
Alla medlemmar hälsas välkomna till 
Botaniska trädgården den 25 mars kl 13.00. Vi 
inleder mötet med Linda Mathiasson från 
Handla Miljövänligt-gruppen som ska berätta 
om kemikalier i dagens kosmetika. Du får 
möjlighet att prova att göra ditt eget 100% 
naturliga läppcerat. Ingredienser och en liten 
burk ingår.  
Efter det fikar vi och genomför årsmötet. 
Du som medlem kan bidra med idéer, träffa 
styrelsen och valberedningen som står 
bakom Naturskyddsföreningen i Göteborg. 
 
Datum: 25 mars 
kl. 13.00-16.00 
Plats: Botaniska trädgården, Carl Skottsbergs 
gata 22A 
Entré: Fri entré. 
 
 

April 
 
Tema: Hållbarhet 
 
Pär Holmgren föreläser på 
världskulturmuseet. Klimatgruppen, i 
samarbete med Världskulturmuséet, bjuder 
in till en föreläsning med den välkände 
meteorologen och klimatkämpen Pär 
Holmgren som berättar om möjligheterna att 
leva mer hållbart. Se vidare info på 
http://www.varldskulturmuseerna.se/varldsk
ulturmuseet/pa-gang/kalendarier/program/f
orelasning-par-holmgren/.  
 
Datum: 11 April 
18:00-19:00 
Plats: Världskulturmuseet 
Entre: Fri entré för Naturskyddsföreningens 
medlemmar. Klubbkort (100 kr/år) el 60 kr 
Ansvarig: Klimatgruppen, Dan Baeckström, 
tel 0735-302835, e post: 
dan.baeckstrom@medkem.gu.se. 
 
 
Tema: Skräp i haven 
 
Haven fylls med skräp och framförallt 
plastinvasionen är ett hot mot livet under 
ytan! Havsnätverket Väst medverkar på 
Göteborgs Naturhistoriska Museum under 
Göteborgs Stads satsning mot skräp i 
naturen! Det kommer bjudas på utställningar 
om skräpet under ytan och under lördagen 
dyker räkan, sköldpaddan och dykaren upp 
igen för ett skräpäventyr för de mindre! 
Håll ögonen öppna på Havsnätverket Västs 
Facebooksida 
https://www.facebook.com/havvast/ 
 
Datum: 14 april 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Ingen avgift utöver museinentré. 
Ansvarig: Havsnätverket Väst, 
havvast@gmail.com 
 
 
Klädbytardagen 2018 
 
Välkommen till Stora Klädbytardagen 2018 
som också är Nordic Swop day. 
Det är Sveriges största klädbytardag så 
passar på att förnya garderoben på ett 
miljövänligt sätt! 
Du kan byta upp till 5 hela och rena plagg. 
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Datum: 14 april 
11.00-16.00 
Plats: Världskulturmuseet 
Entré: Gratis för medlemmar i SNF 
Ansvarig: linda@lindam.se  
Länk till event på facebook: 
https://www.facebook.com/events/167589958
2482020/ 
 
 
Återbruksverkstad - tillverka 
såkrukor  
 
Vi återanvänder gamla förpackningar och 
dagstidningar och förvandlar dem till 
planteringskrukor. Du får gärna ta med egna 
förpackningar om du vill. 
Aktiviteten är en del av Skräpdagar på 
Naturhistoriska 
 
Datum: 15 april  
kl. 12.00-15.00 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Fri entré. 
Ansvarig: linda@lindam.se  
https://www.facebook.com/events/181235342
644561/ 
 

 

 
Vetenskapsfestivalen 16-27 
APRIL 2018 
 
Gör ditt eget cerat och 
torrschampo 
 
Vi kommer att samverka med Bra Miljöval 
och Studiefrämjandet under 
vetenskapsfestivalen eftermiddagen den 22 
april, 14–18. Här är tanken att man får prova 
på att göra sitt eget cerat och torrschampo.  

 
Datum: 22 april  
kl. 14.00-18.00 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Fri entré. 
Ansvarig: linda@lindam.se  
 
 
Hållbarhetsvecka i Mölndal  
21-28 APRIL 2018 
 
Fräsch på riktigt workshop 
 
Vi lär oss mer om naturlig skönhet inför årets 
miljövänliga vecka och temat Fräsch på 
riktigt. Vi kommer att utgå ifrån boken 
Naturligt Snygg av Hannah Sjöström. 
Workshopen är uppdelad i två pass med max 
tio deltagare. Mer exakt information om tid 
kommer senare.  
 
Datum: 28 april 
11.00-16.00 
Plats: Mölndals stadsbibliotek 
Entré: Gratis för medlemmar i SNF 
Ansvarig: linda@lindam.se  
 
 
 

Maj 
 
Presentation av examensarbetet 
“Artland-konsten att skapa ett 
artrikt stadslandskap” 
 
Stadsplaneringsgruppen anordnar. Håll utkik 
på kalendern på kretsens hemsida för mer 
info!  
https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/ 
 
Datum: 3 maj 
Ansvarig: Stadsplaneringsgruppen, 
Oskar Tagesson 
oskar.tagesson@gmail.com 
 
 
Fira World Fair Trade Day 12 MAJ 
2018 
 
Tema: Rättvis handel och Klimat 
World Fair Trade Organisation uppdrag 
är att förbättra de missgynnade 
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producenternas försörjning och 
välbefinnande genom att länka och 
främja rättvisa organisationer, och tala 
om större rättvisa i världshandeln. 
 
Naturskyddsföreningen kommer att 
presentera en utställning. 
För ett fullständigt program håll koll på 
Naturhistoriska museets hemsida och 
facebooksida. 
 
Datum: 12 maj 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Gratis för medlemmar i SNF 
Ansvarig: linda@lindam.se  
 
 
Kollaborativ ekonomi för en 
hållbar stadsutveckling 
 
Stadsplaneringsgruppen anordnar. Håll utkik 
på kalendern på kretsens hemsida för mer 
info!  
https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/ 
 
Datum: 16 maj 
Ansvarig: Stadsplaneringsgruppen, 
Oskar Tagesson 
oskar.tagesson@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 

Juli 
 
Ornitologiska föreningen kommer 
på en träff 
 
Stadsplaneringsgruppen anordnar. Håll utkik 
på kalendern på kretsens hemsida för mer 
info! 
https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/ 
 
Datum: 4 juli 
Ansvarig: Stadsplaneringsgruppen, 
Oskar Tagesson 
oskar.tagesson@gmail.com 
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