
Programaktiviteter 2018 

Lördagar 24/3 - 5/5 kl 7-10 

Fågelskådning på Lindö 
Fågelskådare ger tips och hjälper till att artbestämma flyttfågelsträcken vid 
naturreservatet Lindös södra spets. Udden är en av Blekinges bästa fågellokaler, 
speciellt under våren. Ta gärna med dig frukost och en kikare. För dig som är 
morgonpigg rekommenderar vi att komma i gryningen, då är oftast fågelsträcken 
som intensivast. Ordnas tillsammans med fågelskådare i Ronneby och naturum. 

Lördag 7/4 kl 15 

Biologisk mångfald 
Rebecka Le Moine, som har fått utmärkelsen ”Årets miljöhjälte 2017” och har som 
skapat och driver ”Biologiska Mångfaldens Dag 22/5”, gästar naturum. Rebecka 
kommer att berätta om hoten, målen, planetens möjliga räddning och vad var och en 
av oss kan göra för att hjälpa till för att rädda den biologiska mångfalden. Plats: 
naturum i Brunnsparken. 

Söndag 8/4 & 22/4 kl 15-17 

Familjevandring i Brunnsskogen 
Barn- och familjeguidning där vi tittar hur långt vårens blomning har kommit, spanar 
efter snokar och paddor vid Trollsjön och lyssnar efter fåglar. Vi går cirka 1,5 km på 
delvis kuperade och smala skogsstigar. Samling inne på naturum. Ordnas 
tillsammans med naturum. 

22/4 kl 9.30 

Länsförbundets länsstämma på Eriksberg 
Frukost kl 9.30, följs av årsmöte. Kl 12.30 åker vi på en rundtur i parken i gemensam 
buss. Anmälan senast den 13 april, görs till Åke Johansson, 
ake.johansson@naturskyddsforeningen.se , 076-815 16 89. 

Söndag 28/4 kl 10-14 

Strandstädning på Gö 
Föreningar och allmänhet går samman och vandrar och plockar skräp längs med 
stränderna i naturreservatet Gö. Biosfärområde Blekinge Arkipelag har en aktion för 
att städa Blekingekusten och vi städar en bit av kusten vid Gökalv. Samling vid 
badplatsen i Gökalv. Samåkning från Stadshuset i Ronneby kl 09:30.Ta med 
arbetshandskar och fika. Ansvarig: Bengt Ignell 
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Söndag 13/5 kl 15-17 

Vandring i Brunnsskogen 
En guidad tur i de skogliga delarna kulturreservatet Ronneby Brunnspark med Robert 
Ekholm som ledare. Vi njuter av vårens grönska och fåglar, känner den japanska 
trädgårdens lugn och får ta del EU-projektet Attractive Hardwoods tankar om hur 
skogen kan utvecklas för att göras mer attraktiv. Arrangemanget ingår inom ”Mitt 
Europa”. Start vid naturum. Vi kommer att gå 3-4 km på väl upptrampade stigar. 

Fredag 25/5 kl 6-8 

Fågelmorgon på Brunnsskogen 
Tidig morgonpromenad då vi lyssnar och tittar på fåglar under ledning av Bengt 
Ignell. Vi går cirka 3 km i lugnt tempo på anlagda stigar. Avslutas med egen 
medhavd frukost för dem som önskar. Start vid naturum. 

Tisdag 29/5 kl 18-20 

Ätliga och medicinala växter i Brunnsskogen 
Örtmedicinaren och naturguiden Ann-Louise Fransson tar oss med på vandring med 
fokus på ätliga och medicinala växter. Gammal klokskap blandas med ny vetenskap 
om vilka växter som kan användas. En vandring om cirka 2 km i lugnt tempo. Start 
vid naturum. Ordnas tillsammans med naturum. 

Tisdag 6/6 kl 10-12 

Mnemosynesafari 
En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, finns i Ronneby. 
Fjärilsspecialisten Markus Franzén kommer att berätta och visa dem för oss. 
Samling vid naturum för samåkning till lokal i närområdet.  

Lördag 9/6 kl 10-12 

Fjärilssafari i Vambåsa hagmarker 
Fjärilsspecialisten Markus Franzén tar oss med på en vandring där vi får bekanta 
oss med våra dagfjärilar. Samling vid P vid naturreservatet, vid fågeltornet, söder om 
Vambåsa gård. 

Söndag 1/7 kl 10-12 

Backsvalesafari 
Backsvalorna minskar kraftigt i Sverige. I Bredåkra grustag har Ronneby 
naturskyddsförening tagit initiativ till att bygga en stor sandhög som svalorna kan 
häcka i. Samling vid Bredåkra kyrkas norra P för samåkning till häckningsplatsen.  

Lördag 14/7 kl 9-14 

Slåtter i Tolseboda 
Traditionsenlig slåtter på Tolsebodaängen och Listersjöängen i Sänneshults 
naturreservat. Ta gärna med egen lien eller räfsa. Kontaktperson: Bengt Ignell 
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Söndag 2/9 kl 10-15 

Svampens & Skogens Dag 
Lär dig mer om höstens alla svampar. Naturum dukar upp en svamputställning inne 
på naturum. Ta gärna med egna fynd för artbestämning. I Brunnsskogen ordnar 
stationer med information om skogens värden, skogsbruk, tipspromenad mm. 

Onsdag 26/9 kl 18.30-20.30 

Kemikalier i vardagen 
Miljövetare Lisa Necksten föreläser på naturum om hur man kan bli lite mer plast-
smart. Lär dig mer om när och var barnen utsätts för farliga kemikalier och de bästa 
knepen för att förhindra exponering. Ordnas tillsammans med Studiefrämjandet och 
naturum. 

Vecka 40 1–7/10 

”Ta vara på det du har” - Miljövänliga veckan 
Naturskyddsföreningens kampanj handlamiljövänligt pågår som vanligt över hela 
landet vecka 40. Då påminner vi alla att ta tillvara sin konsumentmakt. Handla 
främst miljömärkt och ekologiskt. Och många gånger kanske man inte behöver 
handla alls, utan att man kan laga och återanvända det man redan äger. Vi i Ronneby 
kommer att genomföra aktiviteter under veckan. Du träffar oss bland annat på Maxi. 
Håll utkik! Utställning och information finns också på naturum.  

Onsdag 7/11 kl 18.30 

Sötvatten – en multimediaföreläsning 
Fotografen, filmaren och sötvattenspecialisten Johan Hammar har under två år 
dokumenterat våra svenska sötvattensmiljöer. Johan kommer att ta med oss på en 
resa såväl under som över vattnet där vi får ta del av både hoten och möjligheterna 
att återskapa och skydda våra vatten. Redan kl 17.30 öppnar Johans tillfälliga 
kvällsutställning. Här kan du med hjälp av 360-graders filmteknik och VR-glasögon 
dyka ner under vattenytan utan att bli blöt. Mer info: www.sotvatten.se . Ordnas 
tillsammans med naturum.  

Söndag 10/3 2019 kl 16 

Kretsens Årsstämma 
Mer information finns på vår hemsida när det närmar sig https://
ronneby.naturskyddsforeningen.se/  
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