LANDSKRONATRAKTENS NATUR
krets av Svenska Naturskyddsföreningen
HÖSTPROGRAM 2018
Fredagen och lördagen den 10 och 11/8,
Landskrona trädgårdsgille
Landskrona stad tillsammans med Trädgårdsförening och
andra föreningar ordnar trädgårdsfest i parken vid Konsthallen.
Landskronatraktens Natur kommer att medverka tillsamman med
Trädgårdsdamerna. Vi kommer att finnas på plats för att informera
om vad man kan göra för att skapa goda förutsättningar för våra
pollinerande insekter så att de trivs i trädgården. Det ska även
finnas möjligheter att snickra en egen insektsholk.
Slottsparken 12.00 - 16.00 och 10.00 - 16.00
Information, Per Magnuson, 0703 35 07 57
Vi vill gärna ha lite hjälp av er medlemmar dessa dagar. Hjälp
till vid snickrandet och att informera om vår förening. Hör av er
till Per M.
Söndagen den 16/9, Flyttande fåglar vid Hilleshögs dalar
Vi åker ut till vår storslagna natur vid Hilleshögs dalar och vandrar
ner genom dalgången. Här sträcker många av våra rovfåglar ut
mot Ven och vidare till Danmark. Peder Weibull hjälper oss att
artbestämma de fåglar vi spanar in.
Samling på Kasernplan kl 9.00
Information Peder, 0705 86 79 84

Söndagen den 14/10, Svamp
Per Magnuson tar oss ut i skogen för att plocka svamp. Som
vanligt blir det en svamptur för både mer erfarna som nybörjare.
Vi bestämmer målet för utfärden efter årsmånen; väder och
tillgång på svamp. Även detta år gör vi turen tillsammans med
Kävlingekretsen.
Samling på Kasernplan kl 9.00
Information Per, 0703 35 07 57
Måndagen den 19/11, Hållbarhet och klimat
Vi bjuder in en intressant föreläsare att hålla ett högaktuellt
föredrag om vårt föränderliga klimat och hur man skulle kunna
tackla problemen på ett hållbart sätt. Vi återkommer med vem
som gör denna presentation.
Landskrona stadsbibliotek kl 18.30
Inforamation Per, 0703 35 07 57
Styrelse
Ordf. Per Magnuson, 43 20 15, pm@permagnuson.se
V. ordf. Peder Weibull, 0705 86 79 84
Lennart Halldin, 0701 42 41 50
Kassör Karl-Johan Langvad, 281 01
Elisabeth Gunnarsson, 708 29
Sekr. Tim Andersson Ljung, 0702 28 85 75 Karl Jansson 0734 24 57 27
Har du stort intresse för miljö- och naturvård och vill engagera dig, hör
av dig till någon i styrelsen. Vill du ingå i en klimatgrupp, lära dig mer om
biologisk mångfald, eller något annat angeläget, hör av dig. Välkommen!
Vår hemsida; http://landskrona.naturskyddsforeningen.se

Mycket välkomna ut i naturen med oss.
Vädra stövlar och kikare. Kom ihåg fikat!

Ett tips: Friskis och Svettis ordnar naturvandringar på hösten.
Här finns programmet: http://www.jympa.nu
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