
 

 

PROGRAM 
VÅR & SOMMAR 2018 

 
Gullpudra                                                                              Foto A. Svensson 
 
Årets växt är en trio: 
gullpudra (Chrysosplenium alternifolium) 
kustgullpudra (Chrysosplenium oppositifolium) 
polargullpudra (Chrysosplenium tetrandrum) 
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Bäste naturvän! 
 
Ett nytt program ligger klart för det nya året. Hoppas det kan erbjuda 
dig något att vara med på. Även i år har vi tänkt att engagera oss lite 
mer i aktiviteterna runt Earth Hour som inträffar lördagen den 24 mars. 
Tillsammans med kommunen och andra organisationer skall vi planera 
för den kvällen, skapa lite uppmärksamhet och ge tips runt 
energisparfrågor. 
Vi planerar för utflykter när växtligheten kommer igång om några 
månader. Vårvandringen i år är förlagd till ”Fiskebäcks ängar” och på 
”De vilda blommornas dag” kommer vi att besöka Elmsberget i Furusjö. 
Årets växt är en trio: gullpudra, kustgullpudra och polargullpudra. 
Gullpudra kan man se vid Hökesån i Habo. 
På vår hemsida, www@habo.naturskyddsforeningen.se, har vi infogat 
en ny rubrik ”Vårt dricksvatten”. Där kan du läsa mer och gå vidare med 
hjälp av olika länkar. Vättern är ju vårt dricksvatten och därför är det av 
stor vikt att Vättern hålls ren.  
 
Gösta Börjeson 

Ordförande 
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VÅR & SOMMAR 2017 
 
ONSDAGEN DEN 7 MARS 
ÅRSMÖTE  
 
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Magnus Thorell att visa bilder 
under rubrik:  
”Botaniska vandringar i västra Kina”  
Därefter serveras kaffe och semla. 
VÄLKOMNA! 
Plats: Samlingsrummet i S:t Johannes kyrkan i Habo 
Tid: Kl. 18.30 OBS TIDEN! 
Ansvariga: Elisabet Markstad tel.036-415 28. 
 Gösta Börjeson     tel.036-406 11. 
 
LÖRDAGEN DEN 24 MARS 
WWF Earth Hour - släck för en ljusare framtid 
 
Lördag 24 mars 2018 klockan 20.30-21.30 lokal tid är det dags för Earth 
Hour – världens största miljömanifestation. Var med och uppmana 
makthavarna att ta krafttag för klimatet du också! 
I år gör vi det i samarbete med kommunen, Svenska kyrkan och ABF. Vi 
samlas på Blå Torget i Habo klockan 20.30 för aktiviteter i mörkret. 
Lämplig utrustning är egen ficklampa och gott humör. 
Mer om detta i ”Habo-nytt” och ”Det händer i Habo”.  
Om ”Earth Hour” kan du också läsa på www.wwf.se/earthhour/    
 
Plats: Blå Torget i Habo 
Tid: 20.30 till 21.30 
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ONSDAGEN DEN 4 APRIL 
VÅRVANDRING I FISKEBÄCKS ÄNGAR 
 

 
Ta med fikakorgen och följ med till Fiskebäcks Ängar och möt vårfloran 
där. Packa gärna med en flora och en kikare.. 
Samling på parkeringen vid Hembygdsgården för samåkning. 
VÄLKOMNA! 
Plats: Parkeringen vid Hembydsgården  i Habo för samåkning. 
Tid: 18.00 
Ansvarig: Gösta Börjeson     tel.036-406 11 
 
NATT MELLAN DEN 5:E och 6:E JUNI 
NATURNATT 
 
Natten mellan den 5:e och 6:e juni kommer naturnatt att anordnas på 
många håll i Sverige. Håll utkik i pressen var denna kommer att vara i 
våra trakter. På vår hemsida (www.habo.naturskyddsforeningen.se) 
kommer vi att ge tips om naturnatten. 
 
SÖNDAGEN DEN 17 JUNI 
DE VILDA BLOMMORNAS DAG 
 
I år åker vi till Elmberget i Furusjö. Tag gärna med en flora och 
förmiddagskaffe, som vi dricker vid en rast.  
Samling på parkeringen vid Hembygdsgården. 
VÄLKOMNA! 
Plats: Parkeringen vid Hembydsgården i Habo för samåkning. 
Tid: 10.00 
Ansvarig: Arne Svensson tel.036-414 23 
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LÖRDAGEN DEN 4 AUGUSTI 
SLÅTTER PÅ TÅLÅSEN  ”Ängens Dag” 
 

Vi fortsätter med att slå "våra 
ängar" vid Tålåsen för att gynna 
orkidén brudsporren som växer 
på dessa platser. Brudsporren 
gynnas av att marken runt 
omkring slås med lie. 
Tag med förmiddagskaffe som vi 
dricker vid en rast. Dessutom är 
det bra att ta med vatten för att 
dämpa törsten. 
 
 

Samling på parkeringen vid Hembygdsgården. 
 
VÄLKOMNA PÅ SLÅTTER! 
Plats: Parkeringen vid Hembydsgården i Habo för samåkning. 
Tid: Kl. 09.30 
Ansvarig: Arne Svensson tel. 036-414 23 
 
SVAMPUTFLYKT i september 
 
Tid och plats för svamputflykten kommer att finnas i höstprogrammet 
 
Ta med svampkorg och fika. 
  
VÄLKOMNA! 
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Övrigt 
Bankeryds, Jönköpings, och Huskvarnas program finns under 
www.jonkoping.naturskyddsforeningen.se 
 
Mullsjös program finns under www.mullsjo.naturskyddsforeningen.se 
 
Vårt dricksvatten. 
Värna Vätterns och Sommens Vatten(VVSV) 
Läs mer på vår hemsida. 
 
Tubkikare. 
Föreningen har köpt in en tubkikare med stativ, som kan bokas av 
medlemmar mot uppvisande av medlemskap. Den finns hos Arne 
Svensson Gärdesgatan 19 Habo, tel 036-414 23 eller e-post arne@arsv.se 
 
Floraväkteri och Botanikkurs 
Du som är intresserad att delta i floraväkteri och eller botanikkurs hör 
av dig till Gösta Börjeson tel 036-406 11 eller e-post 
gosta.borjeson@telia.com 
 
På vår hemsida kommer det att finnas mer information om tubkikaren, 
svamputflykten, floraväkteri och botanikkursen. 
 
Grön guide 
På www.naturskyddsföreningen.se, Du kommer dit från vår hemsida 
genom att klicka på ”Riksföreningen” under menyn "Vad du kan göra" 
finns en rubrik ”Grön giude”. Klicka på den och Du får en sida med 
många ”gröna tips” för arbete och fritid och hur Du kan vara 
klimatsmart när Du lagar mat.
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Styrelse: 
 
Gösta Börjeson, ordförande  036-406 11 
Elisabet Markstad, vice ordförande  036-415 28 
Arne Svensson,  
kassör och hemsideansvarig  036-414 23 
Leif Milton, sekreterare                     036-465 43 
Margareta Nilsson, programansvarig 036-467 05   
Ulf Bertils    036-420 20 
Johan Deimert, slåtteransvarig  0703- 74 84 80 
Gunvor Johansson, suppleant  036-420 39 
 
Våra e-postadresser finns på hemsidan: 
www.habo.naturskyddsforeningen.se 
 
 

Falken flyger fritt 
 
 
 
      

Habo Naturskyddsförenings logo vill symbolisera att det finns en 
vakande falk över Habo. 
”En falk, som ser förändringen i naturen och slår larm när något inte är 
som det ska vara. 
En falk, som visar var fina naturupplevelser kan finnas. 
En falk, som vill värna om dessa i Habo.” 
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Nu har Du möjlighet att kontakta oss via vår e-post habo_nsf@arsv.se  
för rapportering av naturobservationer, vårtecken, ev. synpunkter på 
verksamheten, förslag till programpunkter m.m. Du kan klicka på 
”Kontakt med Habo SNF” i menyn under ”Styrelse” 
  
Dina naturobservationer kommer att publiceras på sidan 
”Naturobservationer”, som finns under ”Habo Natur” i menyn 
 
Har Du bilder så skicka dem till habo_nsf@arsv.se så hamnar även 
dessa på samma sida. 
 
Du kan givetvis också ringa till någon av oss och framföra dina 
synpunkter. 
 
Har Du förslag till programpunkter eller ev. synpunkter på 
verksamheten så kommer vi att ta upp det i styrelsen. 
 
Studiefrämjandet i samarbete med Naturskyddsföreningen anordnar 
studiecirklar. 
Anmälan kan göras direkt till Studiefrämjandet 
eller till Gösta Börjeson, tel. 036-406 11 
 
Studiefrämjandet i Södra Skaraborg & Ulricehamn  
Besöksadress: Järnvägsgatan 1 
Postadress:  521 33 FALKÖPING 
Telefon:  0515 - 194 66 
E-post:   florence.liden@studieframjandet.se 
 

 


