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NATURSKYDDSFÖRENINGEN LANDSKRONA
     Hösten 2020

Vår webbplats: landskrona.naturskyddsforeningen.se



Naturskyddsföreningen Landskrona
        krets av Svenska Naturskyddsföreningen
        HÖSTPROGRAM 2020

Alla våra evenemang är anpassade enligt Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer. Anmäl dig, enligt nedan, i tid för garanterad plats!
Ändringar i programmet kommer i god tid på vår webbsida.

Söndag 20 september: Svamputflykt
Vi tar oss ut i skogen för att plocka svamp. Som vanligt är alla 
välkomna när vi bestämmer olika arter och hoppas på läcker
heter som karljohan och kantarell.
Samling: Kasernplan  Tid: 9.00
Information: Per Magnuson 0703 35 07 57

Torsdag 24 september: Grupper för miljön
Vi gör en uppstart av våra arbetsgrupper: Biologisk mångfald, 
Hållbar konsumtion, Energi/industri och Event & kommunikation.
Alla medlemmar som vill engagera sig är mycket välkomna! Kan 
du inte komma just denna kväll men vill engagera dig i en grupp? 
Hör av dig till oss!
Plats: Puls Arena, lokal Hermes  Tid: 17.45 – 19.00
Info och föranmälan, vilket krävs, till: anna.therese.ek@gmail.com

Söndag 11 oktober: Fågeltur i Saxtorpskogen
Peder Weibull guidar oss i Saxtorpskogen för att uppleva fågel
livet här tidig höst.
Cykla ut till Scoutstugan, där vi träffas 9.30, alternativt;
Samling: Kasernplan 9.00
Information: Peder, 0705 86 79 84

Styrelse; se vår webbplats för information och kontaktuppgifter
Kontakt: Per Magnuson, 041843 20 15, pm@permagnuson.se
Aktivitetsgrupper kontakt:  Therese Ek   anna.therese.ek@gmail.com

Vår webbplats; landskrona.naturskyddsforeningen.se
Facebook;   www.facebook.com/LandskronaNaturskyddsforening/
Instagram;  @landskrona_naturskyddsforening/

Torsdag 29 oktober:  Kulturnatt med fladdermöss
Under kommunens kulturnatt kommer Ulrik Alm från Studie
främjandet att berätta om och visa fladdermöss vid Citadellet.
Info: Se vår webbplats;  landskrona.naturskyddsforeningen.se

Tisdag 3 november: Fossilfria pensioner
En kväll för fossilfria pensioner – hur inkomstpensionen investeras 
i fossila bränslen. Med Shanar Tabrizi från FN:s miljöorganisation 
på Climate Technology Centre i Köpenhamn.
Plats: Landskrona stadsbibliotek  Tid: 18.00 – 19.00
Föranmälan krävs till: biblioteketvuxen.program@landskrona.se

Tisdag 24 november: Djur och natur i vår närnatur
19 år ung fångar Johan Thelander från Rydebäck det närliggande 
djurlivet på bild och delar med sig på Instagramkontot
@johan_thelander. Välkommen när Johan visar sina fina bilder 
och berättar om sitt engagemang för att skildra vår närnatur.
Plats: Landskrona museums filmsal  Tid: 18.00 – 19.00
Föranmälan krävs till: museets entré, telefon 0418  473120


