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Mycket välkomna till hösten alla aktiviteter. Följ oss på sociala media.

Tisdagen den 13:e september, Fladdermöss vid Konsthallen
Vi kommer att bli guidade bland de fladdermöss som håller till i 
Slottsparken. Ulrik Alm, Studie-främjandet, kommer med sin kun-
skap och sina detektorer för att vi ska kunna lyssna till dessa spän-
nande mystiska varelser. Ett samarrangemang med Friluftsfrämjandet.
Vi träffas vid konsthallen kl 20.00

Onsdagen den 14:e september, Fågelträffar för noviser, träff 1
Vi fortsätter våra fågelträffar nu i höst med Peder Weibull och Lisa 
Lund. Vi håller oss i närnatur och ska spana efter flyttfåglar och 
mycket annat som vår kommun kan erbjuda.
Anmälan till Per 0703 35 07 57 <pm@permagnuson.se>  eller 
Peder  <peder.weibull@gmail.com>
Vi träffas vid Kasernplan kl. 17.00

Söndagen 25:e september, Svampexkursion
Per Magnuson guidar i skogen när vi ska leta efter denna spännan-
de grupp av organismer i vår natur. I slutet av september bör vi 
fortfarande kunna hitta både kremlor och soppar. 
Vi träffas vid Kasernplan kl 9.00 och är tillbaka senast 14. Och ta 
med matsäck.

Fototräffar
Johan Thelander fortsätter sina populära fototräffar nu senare i 
höst. Det blir en första träff inomhus allt för att bekanta oss med 
det tekniska. Som innan är det en träff för nybörjare och med allt 
från mobilkamera till mer avancerade kameror. 
Anmäl dig till Johan    <j.thelander@outlook.com>

Onsdagen den 5:e oktober,  Fågelträffar för noviser, träff 2
Den andra kvällen med fåglar kommer vi att se nya marker och lite 
andra arter än i mitten av september. Följ med på våra träffar i vår 
närnatur.  Anmälan, se 14/9.

Torsdagen den 6:e oktober, Arktis smälter - varför ska vi bry oss?
Margareta Johansson, biträdande professor vid Dept of Physical 
Geography and Ecosystem Science, Lunds universitet, ställer frågan 
i rubriken – varför ska vi bry oss?
Arktis värms upp tre till fyra gånger så snabbt som resten av jorden 
och det gör att glaciärer och havsis smälter snabbare än vad de gjort 
tidigare. Snön ligger kortare perioder och permafrosten tinar. Detta 
leder till att uppvärmningen blir ännu snabbare och det får både 
lokala, regionala men även globala konsekvenser.
Stadsbiblioteket kl 18.00

Lördagen den 22:a oktober, Kustvandring
Vi gör en vandring längs vår fina kust. 
Vi täffas vid Kasernplan 10.00 och är tillbaka ca 14. Packa en matsäck. 
Info, Per Magnuson;  0703 35 07 57 <pm@permagnuson.se>

Tisdagen den 29:e november, Forskning kring urban ekologi
Johan Kjellberg Jensen, doktorand vid Evolutionary Ecology, Lunds 
universitet, forskar om urban ekologi. Vad är stadsnatur? Hur fung-
erar den och hur påverkar urbanisering och förtätning av städer 
djur- och växtlivet – men även oss människor då folkhälsa och när-
heten till grönområden hänger tätt samman. 
Stadsbiblioteket kl 18.00
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Gigantiska isberg från en glaciär i Ilulissat, västra Grönland 
påverkas av ett smältande Arktis (foto: Margareta Johansson)
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