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Måndag 19 januari. 
Gorillor i Uganda. 
Vi blir allt mer medvetna om de konsekvenser 

som människans verksamhet medför. 

Föroreningar, klimatpåverkan, befolknings-

ökning, skövling av urskog, plaster i havet osv. 

En sådan konsekvens är att vi är i full färd med 

att utrota andra arter.  

Följ med Dan-Axel Hallbäck till Ugandas starkt 

utrotningshotade bergsgorillor. Förutom 

gorillorna visas även bilder på många andra 

djur, växter och inte minst fåglar från detta 

relativt okända land.  

Plats: Bibliotekets hörsal. kl. 18.30. 

 

Måndag 16 februari. 
Dagfjärilar – något för alla! 

Sedan 2010 finns en rikstäckande verksamhet 

som följer våra dagfjärilar: "Svensk Dag-

fjärilsövervakning". Från hela landet kommer 

det in rapporter från allmänheten. 2013 

noterades hela 66 000 fjärilar av drygt 90 arter. 

Samordnare för verksamheten är Lunda-

forskaren Lars Pettersson. Han kommer nu till 

Kristinehamn för att berätta om de första fem 

årens resultat och att bjuda in intresserade 

värmlänningar att komma med som fjärils-

räknare. 

Plats: Bibliotekets hörsal kl. 18.30. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Söndag den 26 april. 
Gruvdrift och varphögar. 
Vi studerar en gammal silvergruvas nutida 

miljöpåverkan och mineralförekomst i 

Nykroppa. Tobias Wiberg Steen, blivande 

bergsingenjör berättar och visar oss runt.  

Ta med matsäck. 

Vi träffas på Drevsta vid Volvo för 

samåkning kl. 09.00. 

 

Söndag 3 maj. 
Kilsvikens dag.  
Guider finns i fågeltornet vid Hygn från   

kl. 08.00 till 12.00 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen i 

Gullspång och X:ets Kilsvikenfond. 
 

En söndag i maj. 
Kommer vi tillsammans besöka 

Värmlands Säby Naturreservat. 
Datum, tid och mötesplats kommer ni finna 

på vår hemsida eller Facebook sida. 

 

Fredag 5 juni. 
”Naturnatta” vid Kummelön. 
Njut av försommarkväll bland Kummelöns 

mäktiga ekar, blommor och fågelliv.  

Johan Bolin från Länsstyrelsen berättar om 

naturreservatet och dess värdefulla natur. 

Musikunderhållning av Rune Blid.  

Ta med egen matsäck.  
 

Vi samlas vid 

Kummelöns naturreservat kl. 19.00. 
 

Vägbeskrivning: Sväng av från E18 mot 

Ölme kyrka. Kör ca 3 km längs vägen, där 

finns skylt ”Naturreservat 5 km”, ett par km 

längre fram är det skyltat mot Kummelön in 

till vänster. 
Kontaktperson: Christina Brunsell tel.12711. 
 

                                    Var god vänd! 
 

 

ÅRSMÖTE 

Måndag 2 mars kl. 18.30 

Plats: Bibliotekets hörsal. 
 

 Förslag till stadgeändring. 
 

Motioner och verksamhetsförslag skall 

vara styrelsen tillhanda senast måndag 

den 16 februari. Årsmöteshandlingar 

finner ni på vår hemsida. 



 

 

SÄLLSKAPET FÖR NATURSKYDD I KRISTINEHAMN 
Är Naturskyddsföreningens lokala krets i Kristinehamn.  
 

 

Styrelse: 
 
Ordförande:  Björn Broqvist Tel. 070-270 62 49 bjorn.broqvist@gmail.com 
Vice ordförande: Christina Brunsell Tel. 070-512 71 12  christina.brunsell@telia.com 
Sekreterare:    Maria Melin Tel. 070-293 80 30 maria.melin@gmail.com 
Kassör:     Bengt Brunsell Tel. 070-678 78 32 bengt.brunsell@telia.com  
Vice sekreterare: Maria Jebsen Tel. 073-738 89 81 maria.jebsen@gmail.com     
Webbmaster Björn Broqvist Tel. 070-270 62 49 bjorn.broqvist@gmail.com 
Studieorg:     Olof Larsson Tel. 070-548 20 36 
Ledamot Kristina Nilsson Tel. 072 747 09 64 kristina_sola@hotmail.com 
Suppleant: Johan Nyberg Tel. 072 -587 55 97 klintenjohan@yahoo.se 
Suppleant: Johan Nilsson Tel. 073-804 05 65 nellson_johan@yahoo.se 
 
Valberedning: 
Sammankallande: Ulf T Carlsson Tel. 190 23. 
 
Besök gärna vår hemsida:  
www.naturskyddsforeningen.se/kristinehamn 
 
På Facebook hittar du oss på:  
www.facebook.com/NaturskyddsforeningenKristinehamn 
 
E-postadresser: 
Vi vill gärna kunna skicka kallelser, kommande program och aktiviteter med e-post och ber er att registrera 
eller uppdatera er e-postadress. 
Detta görs enklast genom att maila till: medlem@naturskyddsforeningen.se  
I ämnesfältet skriver ni ”Uppdatering e-post” i meddelandet anger ni namn och medlems- nummer. 
Medlemsnummer och eventuellt tidigare registrerad e-post adress hittar ni på adressetiketten till detta 
programblad.  
 
Medlemsavgift år 2015 
Priset för medlemskap i Naturskyddsföreningen år 2015 är 295 kr. Familjemedlemskap 365 kr.  
Logga in på Naturskyddsföreningens hemsida. Klicka på ”Bli medlem nu” eller ring 08-702 65 77. 
För enbart medlemskap i Sällskapet för Naturskydd är årsavgiften 100 kr. Beloppet inbetalas på  
bankgiro 474-5675. Adressändring meddelas på inbetalningskortet eller till kassören. 
 
Naturskyddsföreningens styrka och framgångar beror på att vi är många som gemensamt tar ställning. 
Tillsammans är vi nu 207 000 medlemmar, varav 425 finns i Kristinehamnskretsen. Därutöver har vi 35 
medlemmar som enbart är med i Sällskapet för Naturskydd. 
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.  
 
Du är vår viktigaste resurs, utan dig och alla andra medlemmar skulle Naturskyddsföreningen inte finnas 
och utan oss skulle naturen förlora sin största beskyddare.  
Du är mycket välkommen att delta i aktiviteter och hjälpa till praktiskt om du har tid och lust. 

Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du vill veta mer om verksamheten. 
Naturskyddsföreningen behöver fler aktiva medlemmar i Kristinehamn. 
 

 
 
Sällskapet för Naturskydd i samarbete med Studiefrämjandet. 
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