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Naturskyddsföreningen Landskrona
Krets av Svenska Naturskyddsföreningen, VÅRPROGRAM 2021

Kära medlemmar, välkomna till ett nytt år med oss i Naturskydds-
föreningen. Coranläget kommer att förändras under våren. Se vår 
hemsida för senaste informationen. Vi informerar även via våra 
sociala medier på Instagram och Facebook.

Söndagen den 25 april, Vitsippsvår i Jällabjär
Vi siktar på Jällabjär denna söndag. Peder Weibull guidar oss 
bland vårfåglar och vårflora. Vi tar en titt på en av Skånes slock-
nade vulkaner.
Plats: Kasernplan, kl 9.00 eller vid ICA i Röstånga kl 9.30
Information; Peder, 0705 86 79 84

Tisdagen den 18 maj, Exkursion till Örstorpsbäcken
Örstorpsbäcken i Asmundtorp är en del av Saxån-Braåns avrin-
ningsområde. Här genomför Landskrona stad olika åtgärder för 
att stärka ekosystemet och den biologiska mångfalden. Följ med 
på en exkursion där vattenstrateg Robert Andersson och miljöstra-
teg Therése Ehrnstén berättar mer om allt intressant som händer 
på platsen. Ha på dig bra skor!
Plats: Parkeringen vid skolan i Asmundtorp Tid: 18.00 – 20.00
Information och anmälan: anna.therese.ek@gmail.com

Torsdagen 27 maj, Exercisfältet
Vi gör en kvällsexkursion runt Exercisfältet. Landskronas kom-
munla naturreservat blir kvällens mål och vi guidas av Peder Wei-
bull för att upptäcka denna naturpärla i vår stad.
Samling; Vid fotbollsplanerna i nordost, kl 18.00.
Information; Peder, 0705 86 79 84

Lördag 29 maj, Invigning Saxtorps naturreservat, info kommer.

Lördagen 12 juni, Djur i vår närnatur fångad på bild
Johan Thelander från Rydebäck är en talangfull amatörfotograf 
som fångar det närliggande djurlivet på bild och delar med sig på
Instagramkontot @johan_thelander. Välkommen när Johan visar 
sina fina bilder och berättar om hemligheten bakom några av dem.
Plats: Landskrona museum  Tid: 11.30 – 12.30
Föranmälan krävs till: Museets entré, telefon 0418 – 473120

Lördagen 19 juni, Naturfotografering för amatörfotografer
Vi börjar med en kort utbildning mellan 10 – 12 under ledning 
av Johan Thelander. Därefter beger vi oss ut i naturen och foto-
graferar. Alla kameror är välkomna, även mobilkameror. Ingen 
förkunskap krävs.
Plats: Info kommer på hemsidan Tid: 10.00-14.00. Ta gärna med fika. 
Information och anmälan: j.thelander@outlook.com

Årsmöte/Kretsstämma
Vi kommer att hålla vår kretsstämma i höst på grund av rådande 
pandemi. Kallelse kommer i höstprogrammet.

Cykelhelg under sommarfesten i Landskrona
Under sommaren planerar vi för en cykelhelg med olika aktivite-
ter för alla åldrar tillsammans med Landskrona kommun. 
Håll utkik på hemsidan efter tid, plats och innehåll.
Här är vår hemsida: landskrona.naturskyddsforeningen.se
Facebook: facebook.com/LandskronaNaturskyddsforening
Instagram: instagram.com/landskrona_naturskyddsforening/

Se vår hemsida för information och kontaktuppgifter
Kontakta oss gärna; ordf Per Magnuson 0418 43 20 15
Eller via vår e.post;  landskrona.naturskyddsforening@gmail.com
PS. Håll koll på hemsidan så du inte missar något!


