
OKTOBER-NOVEMBER - Giftfri vardag - Hållbar livsstil  
En studiecirkel med utgångspunkt i aktuell miljödebatt. Om kemisamhället, hälsan 
och miljön. De giftiga kemikalierna i vår vardag är skrämmande många. 

Miljögifternas konsekvenser blir allt mer uppenbara. Kunskap ger dig makten att 

förändra. 

Anmälan/frågor till ansvarig kontaktperson: Helen Forsgren, 0730-654 835.  
 

LÖRDAG 7 OKTOBER - Miljövänliga veckan (v. 40) med Café Planet 
Föreningens jubileum - 40 år  

Ett rikstäckande arrangemang som sedan 1990 alltid genomförs under vecka 40. 

I år fortsätter vi att fokusera på betydelsen av ekologiska produkter, konsumentmakt 
och behovet av livsmedelstrygghet. Vi uppmärksammar vårt 40-årsjubileum med 

presentationen Från Då till Nu med åtta nedslag i vår verksamhet under de gångna 

åren. Vi bjuder på Jubileumsfika. 
Vi behöver fler aktiva i aktiviteter under denna vecka – hör av dig, kom gärna med 

förslag.   

Ansvarig kontaktperson: Jenny Nilsson, 073-837 90 62 eller 

jennyochnilsson@gmail.com  
 

Alla är välkomna till våra utflykter (Inget medlemskrav)!  
 

Följ vår annonsering 

Du hittar den på vår hemsida, http://ornskoldsvik.naturskyddsforeningen.se/ och på 
www.facebook.se, där du söker efter Naturskyddsföreningen - Örnsköldsvik. 
 

Naturskyddsföreningen har en ny webbplats för sina medlemmar, Naturkontakt. 

Där kan man, på ”Min sida”, uppdatera sina medlemsuppgifter och sin epost. Håll 

dina uppgifter aktuella så att du får våra medlemsutskick! På Naturkontakt finns 

också medlemmarnas diskussionsforum. Fyll det med spännande trådar och 
innehåll. 

 

Logga in på Naturkontakt 
 Inloggning sker på https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/ Inloggning sker 

med medlemsnummer, där du först skapar ett medlemskonto. Ditt 

medlemsnummer i Naturskyddsföreningen hittar du på medlemskortet och på 

adressetiketten till medlemstidningen Sveriges Natur.  
 

 

Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet. 

 

 

 
 

 

PROGRAM 2017 
TISDAG 14 MARS, kl 18:00 - Årsmöte 
Föreningens jubileum - 40 år 
Ärenden enligt stadgarna och 2017 års miljöpris delas ut. 

Föreningens jubileumsfirande invigs och vi inleder vårt jubileumsfirande med en 
återblick på det som hänt sedan 1977 - Från Då till Nu och vi bjuder på 

jubileumsfika. Välkomna! 

Plats: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik 
 

MARS-MAJ - ”Upptäck blommornas värld”  
En studiecirkel startar vecka 12 för dig som vill lära dig mer om vår vilda flora. 

Här får du bekanta dig med växtfamiljerna, lära dig grunden i artbestämning och få 

kunskap om olika växtmiljöer. Vi läser även om läkeväxter, landskapsblommor, 

botanikens historia och mycket mer. 
Kurskostnad cirka 500 kr exkl. flora. 

Anmälan/frågor till ansvarig kontaktperson: Dan Norlin, 070-606 09 40  
 

SÖNDAG 7 MAJ, kl. 09:30 - Naturvänliga veckan (v. 19): Att vårda en äng 

Föreningens jubileum - 40 år      
Naturskyddsföreningen fortsätter att hävda den blomsterrika ängen i Järvvik 

(mellan Näske och Näske Krog). Ängen behöver vårstädas. En aktivitet för hela 

familjen. Ta med glatt humör, oömma kläder och trädgårdsverktyg. Vi berättar om 

vad ekosystemtjänster betyder för oss och vi bjuder på jubileumsfika med grillad 
korv (eko/veg) med kaffe/te/festis och kaka. 

Plats: Järvvik 

Anmälan och kontaktperson: David Rocksén, 070-292 68 69 
 

MÅNDAG 5 JUNI, kl. 19:00 - “Naturnatta”; en kvällsvandring 
Föreningens jubileum - 40 år   
”Naturnatta” är en årligt återkommande aktivitet på cirka 200 platser i Sverige. I år 

vandrar vi upp till Bergsjön där vi bjuder på jubileumsfika med korvgrillning 

(eko/veg) och kaka. Ta med egen dryck. Vi berättar om våra lyckade projekt, 
främst Kunnådalen, och lyssnar på musik i vårnatten.  Klädsel efter väder.  

Samling: Vid Gnistan kl. 19:00 för gemensam utfärd till annan parkering. 

Kontaktperson och ansvarig: Dan Norlin, 070-606 09 40 
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TISDAG 6 JUNI, kl. 06:00 - Sjungande fåglar i Alneskogen (Samarr ÅOF) 

Vi besöker den för fågelsången berömda Alneskogen. Aktiviteten ställs in vid 
regnigt eller blåsigt väder. 

Obligatorisk anmälan: Ring Torbjörn Johansson 070-548 63 38 eller Åsa 

Ljunglöf 0663-106 55.  

Samling: Vid reservat-tavlan kl. 06:00 i korsningen Järvedsvägen-Järvedsleden. 
 

FREDAG 9 JUNI, kl. 22:30 - Nattsångarlyssning i Nordingrå (Samarr ÅOF) 
Samling Nordingrå kyrka 22.30. Samåkning från Ö-vik med samling 21.30 vid 

Själevads gästfotbollsplan mittemot Utekompaniet. Ev. frågor till Torbjörn 

Johansson 070-548 63 38 eller Åsa Ljunglöf 0663-106 55. Aktiviteten ställs in vid 
regnigt eller blåsigt väder. 
 

SÖNDAG 18 JUNI, kl. 09:30 - De Vilda Blommornas dag 
En annorlunda vandring. Det är dags att se vad som finns på våra myrar. Vi 

besöker en artrik, lättillgänglig och närbelägen myr i Arnäs med riklig förekomst 

av bl.a. orkidéer.  Reseavstånd 6 km. Ta med fika, lämplig klädsel och stövlar. 
Tid: 09:30 – 12:30.   

Samling: kl 09:30 på parkeringsplatsen vid Gnistan i Gullänget. 

Kontaktperson och ansvarig: Dan Norlin, 070-60 60 940 
 

SÖNDAG 23 JULI, kl. 14:00 - De rara ängsblommorna i Brynge kulturområde 
Ett LONA-projekt pågår i Brynge där den artrika ängen nu börjat hävdas. Här kan 

ni uppleva mångfalden av de ängsblommor som snabbt minskar i vår natur. Guider 

informerar om ängar och ängsvård, samt om de intressanta växter som finns på 
denna plats. Fika gärna före/efter på caféet i Alberts Bod. 

Tid och plats: Samling vid Alberts Bod kl. 14:00. 

Kontaktperson och ansvarig: Dan Norlin, 070-60 60 940  
 

LÖRDAG 19 AUGUSTI - Utflykt till Oringsjö-reservatet i Näsåker 
Länsföreningens skogsgrupp arrangerar en utflykt till Oringsjöreservatet, ett 
kärnområde för den rödlistade skalbaggen Stor barkplattbagge. Vid Mobodarna 

finns en betad skog och ett område där naturvårdsbränning nyligen genomförts. 

Det finns alltså mycket att titta på och diskutera. Pekka Bader från Länsstyrelsen 
guidar. Samåkning från Örnsköldsvik. 

Kontaktperson: Monika Norberg, 070-257 85 61 
 

 

 

LÖRDAG 19 AUGUSTI - Naturens dag vid Höglandssjön 

Föreningens jubileum - 40 år 
Succé sedan flera år! Ska vi våga hoppas på 1 000 deltagare även i år? Ett 

arrangemang där många föreningar och kommunen hjälps åt. Vill du kanske själv 

vara aktiv i vårt tält? Vi behöver allas engagemang i våra olika kärnfrågor! 

Kontakta någon av följande arbetsgrupper: 
Energi, klimat och biobränsle: Andro Stenman, 070-608 26 23  

Biologisk mångfald: Dan Norlin, 070-60 60 940 

Konsumtion, kemikalier och samhällsengagemang: Helen Forsgren, 0730-654 835.  
 

SÖNDAG 20 AUGUSTI, kl. 09:30 - Ängens dag med finslåtter i Järvvik  

Föreningens jubileum - 40 år 

Det är dags att slå den blomsterrika ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske 

Krog). Vi slåttrar i Järvvik kl 09.30- 13.00 (-16.00).  Ängskaraktären börjar nu 
återkomma och vi hoppas kunna hitta fältgentiana och andra rara blommor vars frö 

hunnit mogna och gro.  Kom hit och bidra till att rädda ovanliga ängsväxter, 

samtidigt som du får ett träningspass! Ta med lie om du har, räfsor och krattor. Vi 

bjuder på jubileumsfika med grillad korv (eko/veg), kaffe/te/festis och kaka. 
Anmälan och kontaktperson: David Rocksén, 070-292 68 69 
 

2-3 SEPTEMBER - En heldag i Kunnådalen med övernattningsmöjlighet  

Föreningens jubileum - 40 år 
Kunnådalen är det kanske finaste vildmarksområdet vi har i Ångermanland. 
Under mer än 20 år har vi inventerat och undersökt området Vi har kunnat 

registrera mycket höga värdepoäng, t.o.m. högre än i Nationalparken Skuleskogen. 

Området är privatägt men skyddat för avverkning. Följ med på en härlig vandring 

och ta del av det området kan erbjuda. Kretsen ställer upp med Jubileumsförtäring 
med kolbullar, kokkaffe och godbit. Medtag mellanmål och kläder efter väder. 

Även övernattning i tält planeras, hör av dig till Andro. 

Samåkning från Ö-vik, samling 09.00 vid Själevads gräsfotbollsplan mitt 

emot Utekompaniet 
Anmälan och kontaktperson: Andro Stenman, 070-608 26 23 
 

SEPTEMBER–NOVEMBER - Ekosystemtjänster 
En studiecirkel planeras om begreppet ekosystemtjänster – d.v.s. de produkter och 

tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som har avgörande 

betydelse för mänskligheten och vårt välbefinnande. De är grunden till vår välfärd, 

men vi tar dem som givna. Mer information i slutet av augusti. 
Anmälan/frågor till ansvarig kontaktperson: Dan Norlin, 070-606 09 40 


