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16 mars Årsmöte  
Välkommen till årsmötet. Ärenden enligt föreningens stadgar. Årsmöteshandlingar finns på vår 
hemsida (http://ornskoldsvik.naturskyddsforeningen.se/) och skickas ut till medlemmar. 2023 års 
miljöpris delas ut och pristagaren berättar om sin verksamhet, ca 20 min. Vi bjuder på fika.  
Tid: kl. 18.30 
Plats: Studiefrämjandets lokal, Apoteksgränd 3A 

26 mars Introduktionsträff för Natursnokar 
Barn mellan 3–10 år (tillsammans med en vuxen) är välkomna till en pröva-på-träff för 
Natursnokar. Vi i Örnsköldsvik vill starta Natursnoksverksamhet och Naturskyddsföreningens 
projektledare Sara Friberg kommer för att hjälpa till att få igång det. Vi behöver flera 
Natursnoksledare (gratis utbildning). Se Naturskyddsföreningens hemsida för mer info om 
Natursnoksverksamhet: https://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/ 
Tid: meddelas senare på vår hemsida, Facebook och Instagram 
Plats: Skyttis 
Kontaktperson: Sara Friberg, tel. 073-033 02 38 

22 april Klädbytardag 
Ett av de mest miljösmarta sätten att förnya sin garderob är att byta kläder med andra och förlänga 
klädernas livslängd. Vi i den rika delen av världen shoppar alldeles för mycket. Det drabbar miljö 
och människor hårt i andra länder. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis aktivitet som 
ger konkret miljönytta. De plagg som man har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och 
roliga för någon annan. 
Arrangemanget genomförs tillsammans med Biblioteket, Örnsköldsviks FN förening, Fridays for 
Future och Studiefrämjandet Västernorrland. Hör av dig om du vill hjälpa till! 
kl. 10-12 Inlämning av kläder, man får en kupong per plagg, max 5 kuponger.  
kl. 13-15 Kuponger byts mot kläder 
kl. 12-13 Eventuellt en workshop eller föreläsning 
Plats: Biblioteket, Ljusgården 
Kontaktperson: Helen Forsgren, 073-065 48 35 
 

22 maj Biologiska Mångfaldsdagen - Vill du göra en insats? 
Vi kan förbättra biologisk mångfald på många olika sätt, bland annat genom att skapa mer 
blommande mark i trädgårdar och parker. Inför biologiska mångfaldsdagen hjälps vi åt att dela ut 
infoblad till boende i villaområden. Hör av dig om du vill hjälpa till! 
Kontaktperson: Annelie Nilsson, 070-296 98 72 via sms 
 

4 juni Örtvandring med Anna Rosenblom 
Anna tar oss med på en vandring i naturen och lär oss mer om örters nytta och användbarhet. Kolla in 
Anna på instagramkonto @laketradgarden. Vi återkommer senare i vår vilken plats vandringen blir på. 
Begränsat antal platser. 
Tid:  kl. 10.00-13.00 
Kontaktperson och anmälan: Helena Andersson, 070-399 99 85 
 

18 juni Floravandring med bland annat orkidéer 
Vi besöker strax före midsommar ett myrområde norr om Mellansel, under ledning av en guide 
Sune Näslund. Området har många sällsynta växter, bland annat orkidén Guckusko. 
Tid: meddelas senare på vår hemsida, Facebook och Instagram 
Plats: samling vid ICA i Själevad för samåkning 
Kontaktperson: Staffan Landström, 073-401 04 72 via sms 
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Augusti Naturens dag vid Höglandssjön 
Ett årligt återkommande arrangemang där Naturskyddsföreningen informerar om sin verksamhet 
tillsammans med många andra föreningar och kommunen. 
Datum och tid: meddelas senare på vår hemsida, Facebook, Instagram och Tidningen 7 
Kontaktperson: Per Sundin, 073-960 16 63 

Augusti Besök vid Sågfallet i Gottne 
I Utterån strax norr om Gottne finns ett 13 m högt vattenfall med en laxtrappa bredvid. Vi gör ett 
besök (cirka 2 timmar) under ledning av en guide. 
Datum och Tid: meddelas senare på vår hemsida, Facebook och Instagram 
Plats: samling vid ICA i Själevad för samåkning 
Kontaktperson och anmälan: Annelie Nilsson, 070-296 98 72 via sms 

20 augusti Ängens dag med slåtter i Järvvik 
Det är dags att slå den blomsterrika ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog).  David 
Rocksén beskriver hur restaureringen skett och hur utvecklingen varit. Ta med fika och lie om du 
har, eller räfsa. 
Tid: kl. 9.30-ca 13 OBS! vid regn kan datum flyttas 
Plats: Samling i Järvvik, 
Kontaktperson: David Rocksén, 070-292 68 69 

September Svampexkursion till Skuleskogen 
Vi ger oss ut i svampskogen i Skuleskogen för att lära oss mer om ätliga svampar under ledning av 
svampkonsulent Gunnar Eklöf. Medtag fika, svampkorg och svampkniv (om du har). 
Datum: meddelas på vår hemsida, Facebook och Instagram 
Tid: kl. 10.00 samling för samåkning  
Samlingsplats: nedre badhusparkeringen i Örnsköldsvik 
Kontaktperson: Annelie Nilsson, 070-296 98 72 via sms  
 

Oktober, vecka 40, Miljövänliga veckan med tema Byt till eko 
Håll utkik efter uppdaterad information. Vill du hjälpa till - hör av dig! 
Kontaktperson: Helen Forsgren, 073-065 48 35 och Annelie Nilsson via sms, 070-296 98 72 
 

5 december Glöggkväll med Bildvisning 
Traditionen att träffas och ha en trevlig samvaro fortsätter. Vi har bildvisning från kretsens 
verksamhet och småprat om våra aktiviteter och engagemang i olika frågor. Vi bjuder på glögg, 
saffransbröd och pepparkakor. 
Tid: kl. 19.00 
Plats: Tältkåtan, Själevads kanotcentral 
Kontaktperson: Per Sundin, 073-960 16 63 

Se uppdaterad information på vår hemsida och sociala medier 

http://ornskoldsvik.naturskyddsforeningen.se/ eller vår Facebook-sida (sök Naturskyddsföreningen i 
Örnsköldsvik) eller Instagram (naturskyddsföreningenovik) 

Alla är välkomna till våra aktiviteter! Inget medlemskrav och ingen 
föranmälan om det inte anges i programpunkten. Arrangemangen sker i 
samarbete med Studiefrämjandet. 
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