
 

 
HÖSTPROGRAM 2018 

Den flamsäkra katten (Miljövänliga veckan) 
1/10 kl 18.00 Stadbiblioteket skövde

Vårt sätt att leva bygger på omfattande användning av kemikalier. Anna Froster berättar 
om det skenande kemisamhället - och diskuterar vad vi kan göra åt det, inte bara som 
konsumenter. Det behövs ett nytt sätt att tänka, både på det politiska planet och när vi 
utformar morgondagens produkter. Anna Froster är frilansjournalist och biolog.

Ett samarr. med Skövde stadsbibliotek och kommunens miljöstrateg


Workshop om vårt avfall- vad kan man göra med det som återvinns? (Miljövänliga 
veckan) 
3.10 kl 19.00 XR logistic Fabriksgatan 5, Skövde

vi får en rundvandring bland allt som samlas in till återvinning. Sen diskuterar vi varför det 
blir avfall och vad man kan göra av det som samlas in. Fika ingår!!

kontakt Manne Ryttman 070-31 74 552


Sjötorpasjön och Brattsjön - En barn o familjeutflykt 
Söndag 7 okt kl 09.30 Samling p-plats Skogens förskola.

Sparka i löven i kamelandskapet och kolla lärkträden som tappar sina barr. Kanske hittar 
vi nån ovanlig korsnäbb eller spännande svamp? Förhoppningsvis går svampen att äta!

Ansvarig Manne Ryttman 070-31 74 552


Salvor av vax och örter 
Tisdag 16 okt kl 18.00 Lokalen N.Bergvägen 21

Anita Silverstad visar hur man kan blanda till goda och bra dekokter för både hälsa och 
kropp. Ta med eget förkläde. Föranmälan till

Manne Ryttman 070-31 74 552 eller Anita Silverstad 070-498 84 63


Röjning på Hökaberg 
Söndag 14 oktober kl 09.30. Samling för samåkning vid Billingehov 09.00 eller Hökaberg 
09.30.

Kom med och gör betesmarkerna på Hökaberg höstfina, vi röjer och städar. Ta gärna med 
lämpliga redskap. Medtag fika, kretsen bjuder på korv.Ansvarig Ingvar Fredriksson 
073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com


Höstvandring vid Sandgärdet, Berg 
Söndag 28 okt kl 10.00. Samling för samåkning kl 09.30 på Billingehovs parkering eller 
vid Bergs kyrka 10.00. 

Vi gör en vandring i det nya naturreservatet Sandgärdet på Nordbillingens västsida, 
genom lövskogslundar, lövsumpskogar och trädbevuxna betesmarker, alla påverkade av 
kalk. Vi ser på vilka arter som kan finnas där, av mossor, lavar m.m. Ta med fika och gärna 
en lupp. Ansvarig Kurt-Anders Johansson 0500-41 17 80 eller 070-630 17 36


mailto:ingvar.fredriksson@telia.com


Bildvisning – Mellan himmel och jord 
Tisdag 6 nov. kl. 18.30 Lokalen, Norra Bergvägen 21 På upptäcksfärd i min trädgård 
under de fyra årstiderna. Fåglar, blommor, insekter, svamp och allt vad det är. En 
bildkavalkad.

Fika till självkostnadspris.

Ansvarig: Börje H Fagerlind, 0708 946986, borje.fagerlind@telia.com



Svinnlandet – om matsvinn och ”dumpstring” 
Måndag 19 november kl 18.00 Stadsbiblioteket Skövde

Journalisten, författaren och dumpstraren Andreas Jakobsson och hans familj har under 
över fyra års tid levt helt på mat han hittat i mataffärernas sopor. I dagens Sverige kastas 
ungefär en tredjedel av all mat som produceras och större delen av det är sådant som det 
inte något fel på överhuvudtaget. Varför detta vansinne ? Och vilka konkreta lösningar 
finns?

Ett samarr. med Skövde Stadsbibliotek och kommunens miljöstrateg


Vinprovning - ekovin 
Tisdag 4 dec kl 19.00 Lokalen N.Bergvägen 21

Vi upprepar succén från i fjol. Vi provsmakar 4-5 ekologiska viner samt pratar om de 
problem som orsakas av vinproduktionen, både när det gäller miljön och 
arbetsförhållanden i olika länder.

Minimiålder 18 år samt föranmälan! Självkostnadspris ca 70:-/pers.

Anmälan till: Manne Ryttman 070-31 74 552 eller m.ryttman@gmail.com


Bildvisning - Lite om den biologiska mångfalden på Hökaberg 
Tisdag 8 jan kl 19.00 i lokalen N. Bergvägen 21. Margareta Ståhl och Ingvar Fredriksson 
visar bilder och berättar om den biologiska mångfalden på kretsens gård Hökaberg. Vid 
inventeringar där har mer än 1000 arter av olika organismer påträffats.

Ansvarig Ingvar Fredriksson, 073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com


Fåglar i studion 
Onsdag 6 feb 2019 kl 19.00 Vår lokal N.Bergvägen 21

Bildvisning av Ewa Grunditz-Lilliesköld. Ewa har byggt upp en liten ateljé/ studio utanför 
sitt hus där hon fotograferar sina fåglar och annat. Här berättar hon om sina byggnationer 
och visar bilder på sina kompisar från skogen! Ansvarig: Manne Ryttman 070-31 74 552


________________________________________________________________________________________________

Naturskyddsföreningen 
ideell förening med kraft att förändra

Riksföreningens över 225 000 medlemmar har politikernas uppmärksamhet. Ju fler vi är, 
desto mer kan vi göra.

Medlemsavgiften är för närvarande 295 kr per år (24 kr/mån).

Enklast blir du medlem genom att gå in på www.naturskyddsforeningen.se och fylla i 
uppgifterna där eller ta kontakt med lokalföreningens ordförande. 

Kolla även vår facebookgrupp Sök ”naturskyddsföreningen skövde”.

eller hemsida : https://skovde.naturskyddsforeningen.se
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