PROGRAM
HÖST & VINTER 2018

Foto A. Svensson

Bäste naturvän!
Här kommer ett nytt höstprogram som vi hoppas skall klara sig undan
vädrets nyckfullheter. Av det förra programmet regnade en stor del bort
eller torkade bort som slåttern gjorde. Vi kanske får vänja oss vid att
klimatet blir ett annat framöver och anpassa programpunkterna
därefter. Nu blir det i alla fall några inomhusaktiviteter som inte skall
vara så väderberoende.
Det stora botaniska fyndet för året gjordes i Brandstorp vid Kvigsjön,
där tre små bestånd av orkidén kärrknipprot rapporterades. Dessutom
fanns några förekomster av ormbunken kärrbräken, som inte har några
andra kända förekomster i kommunen. Vid mitt besök på platsen lyfte
en havsörn från den bortre kanten av sjön. Den har inga kända
häckningsplatser i närheten, men lättfångad fisk kan säkert locka till
sig långväga gäster.
Det lönar sig att hålla ögonen öppna för oväntade fynd runt om i
kommunen även om vi tycker att det mesta är väl undersökt sedan
länge.
Väl mött på våra träffar i höst önskar
Gösta Börjeson
Ordförande

Kärrknipprot

Kärrbräken Foto G. Börjeson
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HÖST & VINTER 2018
SÖNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER

SVAMPUTFLYTKT

Ta med svampkorg och fika. Vi samlas på parkeringen vid Hembygdsgården i Habo, kl.13.00 eller vid Attarpsskolans parkering i Bankeryd,
kl.13.30 för samåkning. Samarrangemang med Habokretsen. Ansvariga:
Margareta Nilsson, Habo 036-467 05 och Inga-Britt Fälth, 0702 89 00 79.
VÄLKOMNA!
Plats:
Parkeringen vid Hembydsgården i Habo för samåkning.
Tid:
Kl. 13.00
Ansvariga: Margareta Nilsson, Habo 036-467 05
Inga-Britt Fälth, Bankeryd 0702 89 00 79

SÖNDAGEN DEN 23 SEPTEMBER

SVAMPTRÄFF – ÄR DEN ÄTBAR?
Ta med era plockade svampar och kom till Hembygdsgården i Habo för
att få dem bedömda och artbestämda. Vi finns där mellan kl 14 och 15.
VÄLKOMNA!
Plats:
Tid:
Ansvarig:

Utanför Hembydsgården i Habo.
Kl. 14.00 till 15.00
Margareta Nilsson, Habo 036-467 05

VECKA 40: 28 SEPTEMBER TILL 7 OKTOBER

MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2018

Under Miljövänliga veckan 2018-2020 fokuserar vi på att inspirera och
uppmuntra varandra till att ta hand om våra saker, kläder och möbler
för att minska konsumtionen av nya prylar. Det blir handfasta, konkreta
tips på hur du kan fixa, laga, vårda och återbruka dina ägodelar under
parollen Ta vara på det vi har.
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Miljövänliga veckan har under de senaste åren handlat om att
uppmuntra konsumenterna till miljöschyssta val i butiken och till att få
fler miljömärkta produkter på hyllorna. Bland annat har vi haft
kampanjer för att välja schyssta bananer, fika ekologiskt och byta till
eko. De senaste åren har vi fokuserat på att öka utbudet av miljömärkta
hygienprodukter på butikshyllorna genom kampanjen Fräsch på
riktigt. Under de närmast åren blir det däremot något helt nytt...

Ta vara på det vi har.
Kampanjen Ta vara på det vi har kommer att pågå mellan 2018 och
2020. Till att börja med fokuserar vi på inspiration och konkreta tips för
att göra det lättare för oss alla att ta hand om våra ägodelar. Det handlar
om att laga, göra om, återanvända, vårda och slänga mindre. Att Fixa
grejen helt enkelt (sida kommer snart)! Vi söker nu konkreta tips i
kategorierna möbler/heminredning, kläder/skor, elektronik och
fritidsprylar. Dela med dig av dina bästa fixartips här!
Från 2019 kommer vi även att uppmuntra till mer delande av det vi
äger eller vill få tillgång till.

Miljövänliga veckan, alltid vecka 40.
Under Miljövänliga veckan och veckan som leder fram till den hjälps vi
åt att sprida information och skapa debatt. I år pågår kampanjen
mellan 28 september och 7 oktober. Under veckorna kommer våra
medlemmar att synas och höras på gator, torg och på bibliotek. Våra
lokala kretsar och nätverk kommer ordna repair-cafés, skapa fixakartor, anordna bytardagar, föreläsningar, utställningar och annat kul.
Vill du veta mer om Miljövänliga veckan är adressen dit
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan
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ONSDAGEN DEN 17 OKTOBER

BILDVISNING - Magnus Karlsson visar fågelbilder.
Magnus har haft utställning på
biblioteket i Habo och de som inte såg
hans bilder där får nu en ny chans.
VÄLKOMNA!

Plats:
Tid:
Ansvarig:

Samlingsrummet i S:t Johannes kyrka i Habo
Kl. 19.00.
Margareta Nilsson tel.036-467 05

SÖNDAGEN DEN 28 OKTOBER

ÖRINGSAFARI OCH ÖRINGENS DAG
Även i år ordnar vi denna utflykt till Knipån på samma dag som
”Öringens Dag”. Vi gör den i samarbete med Habo kommun och
Länsstyrelsen.
Vi leder er på öringsafari längs ån, där vi hoppas att kunna se leksugna
öringar. Har vi lyckats pricka in den rätta helgen? Väl värt att se igen då
dessa fantastiska öringar kämpar sig upp genom strömmarna i Knipån.
Varje höst söker öringen upp sin födelseå för att leka. Det är en
spänning som få av oss varit med om.
Tag med kikare, kamera, stövlar och fika.
Vi träffas på parkeringen vid Hembygdsgården för samåkning.
Se annons i Habo-Nytt
VÄLKOMNA!
Plats:
Parkeringen vid Hembygdsgården i Habo
Tid:
Kl. 10.00
Ansvarig: Arne Svensson tel. 036-414 23
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TORSDAGEN DEN 15 NOVEMBER

BRASAFTON

Brasan brinner i Habo Hembygdsgård. Vi ser på varandras naturbilder.
Tag med bilder, som du vill visa, på dia, dator eller valfritt sätt.
För att flera ska få möjlighet att visa sina bilder, vill vi att varje visare
har max 50 bilder.
Vi bjuder på kaffe med härlig hembakad ostkaka!
Chans finns även att vinna ostkaka att ta med hem i vårt lotteri.
VÄLKOMNA!
Plats:
Hembygdsgården i Habo.
Tid:
Kl. 19.00
Ansvarig: Elisabet Markstad tel.036-415 28

Övrigt
Bankeryds, Jönköpings, och Huskvarnas program finns under
www.jonkoping.naturskyddsforeningen.se
Mullsjös program finns under www.mullsjo.naturskyddsforeningen.se

Rapport från Tålåsen

Årets slåtter blev inställd på grund av den torra och varma sommaren.
Vid besök på slåtterängarna i början av juli kunde endast en brudsporre
räknas in.
Vill ni vara med om att bevara dessa blommor, så kom på vår slåtter
första lördagen i augusti.

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
Elisabet Markstad, vice ordförande
Arne Svensson,
kassör och hemsidesansvarig
Leif Milton, sekreterare
Margareta Nilsson, programansvarig
Ulf Bertills
Johan Deimert, slåtteransvarig
Gunvor Johansson, suppleant

036-406 11
036-415 28
036-414 23
036-465 43
036-467 05
036-420 20
0703- 74 84 80
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:
Postadress:
Telefon:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Järnvägsgatan 1
521 33 FALKÖPING
0515 – 194 66
Charlott Lundberg
0515-421 58, 070-954 75 77
charlott.lundberg@studieframjandet.se
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