Vårprogram 2017 – gemensamt för
Naturskyddsföreningarna i Karlstad och i Hammarö
Lördag 1 april
Klädbytardagen
För åttonde året i rad är det dags för Sveriges största klädbytardag!
Rensa garderoben på fina plagg som du inte längre använder. Ta med fem plagg
och gå hem med fem nya, helt gratis. Bättre kan det inte bli, varken för dig eller
miljön. I år är vi på Tingvallagymnasiet. Klädbytet äger rum 11.00-14.00.
Inlämning av kläder kan göras på fredag 31/3 kl. 15:30 - 19:00 eller lördag fm
kl. 09:00 - 10:30. Vi kommer att hänga ut mer kläder kl. 12.00 och kl 13.00.
Se även föreningens hemsida och Facebooksida.
Kontakter: Lars-Ola Westerlund, 073-656 64 69 och Johanna Hedqvist, 070-272
24 14.
Måndag 3 april
Kemikalier i kläder och textil
Välkomna till Naturskyddsföreningens kemikaliegrupp måndag 3 april kl 18.00,
Gjuteriet, sal 234.
Kemikaliegruppen välkomnar dig som vill veta mer om problematiken runt
skadliga kemikalier i vardagen. Den 3:e april tänkte vi diskutera kläder och
textil. Tillsammans hjälps vi åt att gå igenom olika material, miljömärkningar
och vad man kan tänka på vid inköp och användning. Inga förkunskaper krävs.
Vi bjuder på fika!
Kontaktperson Johanna Hedqvist 070-272 24 14
Måndag 17 april (Annandag påsk)
Vårfåglar vid Hynsjöarna
Vi besöker Södra och Norra Hyn för att se och höra vilka vårfåglar som dykt
upp. Ta med kikare och fika.
Samling 08.00 vid Träfotere (Södra Hyn) eller 07.30 vid Stadsbiblioteket.
Föranmälan vid samåkning senast 11/4 till Leif Lövström, 070-534 81 36.
Onsdag 3 maj
Natursnokar: ”Bäverdetektiver i Knappstadviken”
Vi letar spår efter bävern och kanske får vi se eller höra en riktig bäver också!”
Samling kl 17 på parkeringsplatsen vid Knappstadviken (Skoghallsvägen).
Kontakt Linda Ferm 0705-497938

Lördag 6 maj
Fågelvandring Knappstadviken (Hammarö)
Samling 09.00 vid vandringsledens början utefter Skoghallsvägen från Bellevue
(länsväg S554). Ragnar Salemyr vägleder oss. Ta med fika. Länkar:
http://karlstad.se/jamfor/enhet/?unit=c94efa9393b74c3db86ff779a24148c4
http://www.kofkarlstad.se/lokalknappstadvikenhel.htm
Söndag 7 maj
Skötsel av kretsängen
Vi samlas kl. 10 vid vår kretsäng i I2-skogen för ängsfagning och andra
naturvänliga aktiviteter. Ta med fika och stövlar.
Se Kretsäng på vår hemsida för vägbeskrivning,
https://karlstad.naturskyddsforeningen.se/kretsangen/
Info: Leif Lövström, 070-534 81 36
Lördag-söndag 20-21 maj
Utflykt till Lurö
Helgutflykt till Vänerpärlan Lurö med övernattning på vandrarhemmet och
natur- och kulturguidning på ön av Martin Sandmark som kan Lurö mycket väl.
Preliminärt åker vi från Karlstad lördag morgon och hem söndag em. Vi blir
max 10-12 personer. Resans kostnad betalas av deltagarna men subventioneras
delvis av kretsen. Anmälan senast den 15 april till Leif Lövström 070-534 81 36
eller leffalov@gmail.com , först till kvarn gäller. Mer information kommer till
dem som anmält sig.
Måndag 5 juni
Naturnatten
Vi letar efter fladdermöss i skymningen och upplever sångfåglar, bävrar med
mera i Klarälvsdeltats blivande naturreservat. Mer info kommer på hemsidan
och Facebooksidan.
Kontakt: Jan Bergstam, 070-320 64 68 och Anne Geddes-Shalit 0730-43 24 92.
Tisdag 6 juni
Blomstervandring i Löved
Gunnel Johansson guidar oss längs den fina botaniska vandringsleden i Löved.
Samling 10.30. Uppfarten till Löved är efter väg 62 mitt emot södra infarten mot
Forshaga samhälle. Väl uppe vid Löved kör vänster förbi stallbyggnad och
gravfält. Där är samlingsplats och P-plats. Ta gärna med fika! Föranmälan vid
samåkning från Karlstad senast den 2 juni till Leif Lövström, 070-534 81 36.

Tisdag 27 juni
Fjärilar i Mölnbackatrakten
Mikael Skalstad guidar oss bland olika sorters fjärilar i Mölnbacka med omnejd.
Vi hoppas bland annat få se den praktfulla aspfjärilen. Samling 17.00 (obs
tiden!) vid Mölnbacka badplats (Västra örten). Ta med fika.
Föranmälan senast den 25 juni till Leif Lövström 070-534 81 36.
OBS! Inställt vid dåligt väder, men vi har onsdag 28 juni som reservdag.
Lördag 5 augusti
Ängens dag
Vi slår ängen vid branddammen på I2-området, äter, dricker och har trevligt
tillsammans med olika aktiviteter. Vi träffas vid kretsängen 09.00. Se Kretsäng
på hemsidan för vägbeskrivning.
https://karlstad.naturskyddsforeningen.se/kretsangen/
Info: Leif Lövström, 070-534 81 36
Programmet för september-december presenteras i slutet av augusti.

