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Naturskyddsföreningen Landskrona
Krets av Svenska Naturskyddsföreningen, HÖSTPROGRAM 2021

Kära medlemmar, nu är hösten här och vi tar nya tag i vår förening. 
Tillsammans har vi många frågor att arbeta med. Samtidigt ska vi 
komma ihåg den natur som vi värnar om.
Välkomna till en händelserik höst!

Tisdagen 21 september, Årsmöte och Närnatur i bild
Kallelse till; Årsmöte för 2020, det blir sedvanliga förhandlingar 
och möjligheter att påverka.  Efter vårt årsmöte bjuder Johan The-
lander på ett föredrag om naturen i vårt närområde. Johan vill ge-
nom sina bilder visa och berätta om det fantastiska djurlivet som 
så ofta finns närmare än vad man kan tro.
Plats: Stadsbiblioteket Landskrona kl 18.30 och föredrag 19.00
Anmälan;  biblioteketvuxen.program@landskrona.se

Söndagen den 26 september, Svampexkursion
Vi ger oss ut i svampskogen för att leta efter spännande arter och 
en och annan läckerhet. Per Magnuson guidar bland fynden.
Samling: Kasernplans parkering
Tid: 9.00 – ca 14.00 - ta med fika.

Torsdagar, 7 och 21 oktober, Fågel vid Saxåns mynning
Vi träffas vid fågeltornet vid Saxåns mynning och spanar över 
Saxå oset. Det är alltid spännande att besöka åmynningen med allt 
vad den kan bjuda. Peder Weibull berättar vad vi ser.
Plats: Fågeltornet norr om Saxåns mynning. kl 17.00-19.00, flextid.

Nyhetsbrevet
Många uppskattar vårt Nyhetsbrev. Vill du också ha det så maila 
oss din e-postadress.

Tisdagen 26 oktober, Trädgårdsdjur, myller och mångfald
I det här fördraget med Marie Dacke får du inspiration, kunskap 
och idéer för att göra din trädgård till en oas för så många arter 
som möjligt. Med rätt planering kan du och trädgårdsdjuren tri-
vas och frodas i trädgården tillsammans och öka den biologiska 
mångfalden. Det är bra för både dig och naturen.
Plats: Stadsbiblioteket Landskrona kl 18.00 - ca 19.00
Anmälan;  biblioteketvuxen.program@landskrona.se
Information; Se bibliotekets hemsida, vår Facebooksida eller vår 
hemsida. Även Therese Ek, 070 403 42 73  kan ge svar på frågor.

Fototräffar
Johan Thelander fortsätter sina fototräffar nu i höst. Inga datum är 
satta utan kommer att bestämmas senare. Anmäl gärna intresse 
till Johan vid föredraget den 21/9 eller maila;
j.thelander@outlook.com

Våra miljögrupper är aktiva och vill gärna engagera fler. Ni är alla 
mycket välkomna att kontakta oss.
Våra grupper; Information/event, Biologisk mångfald, Transport/
trafik/cykel, Energi/sol
landskrona.naturskyddsforening@gmail.com

Det finns andra aktiviteter inplanerade som vi ännu inte har bo-
kat. Vi meddelar er alla via våra kanaler - sociala media:
Här är vår hemsida: landskrona.naturskyddsforeningen.se
Facebook: facebook.com/LandskronaNaturskyddsforening
Instagram: instagram.com/landskrona_naturskyddsforening/

Information och kontakt; ordf Per Magnuson 0418 43 20 15
Eller via vår e.post;  landskrona.naturskyddsforening@gmail.com


