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Bäste naturvän! 
 
Sommaren går mot sitt slut och det är dags att presentera ett nytt 
program för hösten. De flesta av punkterna är säkert bekanta från 
tidigare. Speciellt kan rekommenderas Ulf Gotthardssons bilder på 
groddjur, något som vi inte har haft tidigare. 
 
Botaniska utflyktsmål i Västergötland 
I våras kom en ny naturguide. Den har 
snabbt blivit populär. I boken finns kartor 
och vägbeskrivningar till de bästa 
växtlokalerna i landskapet samt artlistor 
över de viktigaste blommorna. Den kostar 
200 kr och kan köpas av oss i styrelsen. 
Ännu finns några tiotal exemplar kvar. 
 
Nästa vår planeras att en ny flora över 
södra Vätterbygden ska komma ut. Den 
kommer att omfatta även Habo kommun 
och innehålla många intressanta 
beskrivande artiklar från områdets 
botaniska objekt såväl nuvarande som 
historiska. 
Gösta Börjeson 
Ordförande 
 
Omslagsbild 
”Hösten är i antågande” 
Med blommande knärot och svamp vill jag illustrera höstens och 
vinterns antågande. Fotot är taget i Haboskogen vid Vättern i mitten av 
augusti 2019. 
Arne Svensson
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HÖST & VINTER 2019 
 
SÖNDAGEN DEN 22 SEPTEMBER 
SVAMPUTFLYKT 
 

Ta med svampkorg och fika. Vi samlas på parkeringen vid Hembygds-
gården i Habo kl.14.00 eller vid Attarpsskolans parkering i Bankeryd 
kl.13.30 för samåkning. Samarrangemang med Bankerydskretsen. 
Ansvariga: Margareta Nilsson, Habo och Birgitta Öhman, Bankeryd. 
VÄLKOMNA! 
 

Plats: Parkeringen vid Hembydsgården i Habo för samåkning. 
Tid: Kl. 14.00 
Ansvariga: Margareta Nilsson, Habo 036-467 05 
 Birgitta Öhman , Bankeryd 0725-42 98 44 
 
  

VECKA 40: 29 SEPTEMBER TILL 6 OKTOBER 
MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2019 
 
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. 
 
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 närmaste åren blir det däremot något helt nytt... 
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Ta vara på det vi har 
 
Kampanjen ”Ta vara på det vi har” pågår 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! 
Från 2019 kommer vi även att uppmuntra till mer delande av det vi 
äger eller vill få tillgång till. 
 
Miljövänliga veckan, alltid vecka 40. 
 

Vill du veta mer om Miljövänliga veckan är adressen dit 
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan 
 

 
ONSDAGEN DEN 16 OKTOBER 
BILDVISNING – Ulf Gotthardsson visar grodbilder. 
 
Det finns många som tycker att kräldjur 
och groddjur är otäcka (till och med Linné 
beskrev grodor som ”usla kräk”), men den 
som tittar närmare finner nog att de är 
både fina och intressanta. Vi har närmare 
20 olika arter i Sverige, och ungefär hälften 
av dem finns i våra trakter. 
 
I kvällens bildvisning berättar Ulf 
Gotthardsson lite om vilka kräl- och 
groddjur som finns, hur de ser ut och lite 
om deras förekomst och livsföring. Ulf är 
hemmahörande i Jönköping, skådar mest 
fågel men vänder också gärna blicken 
nedåt och studerar dessa små djur. 
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Han är en fotograf som rest världen runt och fotograferat djur och natur. 
Titta gärna vad som finns på nätet av hans bilder. 
 
VÄLKOMNA! 
 
Plats: Samlingsrummet i S:t Johannes kyrka i Habo 
Tid: Kl. 19.00. 
Ansvarig: Margareta Nilsson tel.036-467 05 
 
 

SÖNDAGEN DEN 27 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 14 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 
jonkoping.naturskyddsforeningen.se 
 
Mullsjös program finns under mullsjo.naturskyddsforeningen.se 
 
Rapport från Tålåsen 
Årets slåtter lockade 16 deltagare, vilket var strålande. Dock lyste 
brudsporrarna med sin frånvaro. 
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  036-406 11 
Elisabet Markstad, vice ordförande  036-415 28 
Arne Svensson,  
kassör och hemsidesansvarig  036-414 23 
Leif Milton, sekreterare   036-465 43 
Margareta Nilsson, programansvarig 036-467 05   
Ulf Bertills    036-420 20 
Johan Deimert, slåtteransvarig  0703-74 84 80 
Gunvor Johansson, suppleant  0760-18 20 39  
Våra e-postadresser finns på hemsidan: 
habo.naturskyddsforeningen.se 
 
Hela vårt program finns som pdf-fil på hemsidan. 
Skickar du namn och e-postadress till habo_nsf@arsv.se så skickar vi 
vårt program med e-post i fortsättningen. 
 
 

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 
Kontaktperson: Charlott Lundberg 
Telefon:  0515-421 58, 070-954 75 77 
E-post:   charlott.lundberg@studieframjandet.se 
 

 


