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Program  
okt 2014 - april  2015 

Vi finns även på Facebook, sök “Naturskyddsföreningen 
i Gävle”. Gå gärna in och “gilla oss” så missar du inte våra 
aktiviteter! Här kan du också ge oss förslag på aktiviteter 
och föreläsningar som är intressanta för dig.

I Boulognerskogen finns en mindre stadsodling. 
Vill du veta mer? Kontakta Linnéa Andersson på 
mailadressen linnea.andersson@faltbiologerna.se eller Ca-
milla Håkansson camilla.haakansson@gmail.com. Mer info 
finns också på Omställning Gästriklands hemsida. www.
omstallninggastrikland.se

Naturskyddsföreningen i Gävle 
Box 6029, 800 06 Gävle 

Pg 38 54 43 - 7

Handlamiljövänligtkontakt: Denise Fahlander,  
070-646 10 42, nizanfahlander@gmail.com

 
Naturskyddsförneningen är en av Gävles största folkrörelser 
 med 1650 medlemmar. Vi kan göra skillnad för naturen och 
miljön. Vi agerar mot planerna på ännu mer handel i Valbo 
med mer trafik, asfalterad jordbruksmark och förstörelse 
av Valsjöbäcken. Vi samarbetar med kommunen och läns-
styrelsen för miljöbättre lösningar på trafik, boende, energi 
mm. Kretsen deltar också i Omställning Gästriklands arbete 
för hållbara jobb i regionen, bl a under Framtidsveckan.
Vill du delta i styrelsen eller någon arbetsgrupp, tveka inte att 
kontakta oss.

Kanske kan vi hjälpa dig! Hör av dig!
Staffan Lundgren 073 051 57 64 
per.staffan.lundgren@gmail.com 

För mer information och kontaktuppgifter, 
besök vår hemsida:  

gavle.naturskyddsforeningen.se

forts. Natursnokarna...

 Lör 14 februari – Eld och lek i Högbo
Tillsammans med Anna och Pia får vi prova på att göra eld och se vad som 
behövs för att det ska brinna. Vi kommer att samla in det som är brännbart 
och prova på att göra eld med tändstål. När elden är klar så gräddar vi 
något ätbart. Denna utflykt bjuder på två överraskningar; en som är ätbar 
och en lek.
Samåkning: Hör av er till oss i samband med anmälan om ni har möj-
lighet till extra personer i bilen eller önskar skjuts så försöker vi koordinera 
samåkning ifrån Konserthuset i Gävle kl 10:00 och Statoil Gävlevägen i 
Sandviken kl. 10:20.
Tid: kl 10.30 - ca 12.30
Plats: Högbo vid badplatsen
Ta med: Matsäck, sittunderlag, varma kläder och ordentliga skor.
Anmälan: För att kunna planera träffen bättre samt meddela ev. ändringar 
är det önskvärt att ni anmäler er senast den 12 februari. Telefonnummer till 
natursnoksledare Anna Adamsson, 070-1751204 och Pia Markström  
070-6748972. 
 

Lör 28 mars – Ugglelyssning i vårmörkret
När vinter övergår till vår är parningstiden inne för de flesta ugglor. En 
vindstilla kväll kan man höra ugglorna spela för att locka till sig en partner. 
Vi ger oss ut i skymningen tillsammans med en fågelskådare för att lyssna 
efter spelande ugglor. Vi pratar om ugglor, tittar på holkar, undersöker vad 
de äter och värmer oss kring brasan. Vi håller till i skogen mellan Åbyggeby 
och Oslättfors. 
Samåkning: Hör av er till oss i samband med anmälan om ni har möj-
lighet till extra personer i bilen eller önskar skjuts så försöker vi koordinera 
samåkning ifrån Konserthuset i Gävle kl 17:40.
Tid: kl 18.00 - ca 21.00
Plats: Samling på parkeringen vid Åbyggeby skola för vidare färd.
Ta med: Matsäck, sittunderlag, varma kläder och ordentliga skor, ficklam-
pa, reflexer.
Anmälan: För att kunna planera träffen bättre samt meddela eventuella 
ändringar är det önskvärt att ni anmäler er senast den 26 mars. Telefon-
nummer till natursnoksledare Jessica Edberg, 076-7933005.
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Må 6 okt - Jordbruket vid ett vägskäl 
Framtidens jordbruk ska försörja en växande befolkning 
med livsmedel, bidra till ett hållbart nyt-
tjande av jordens resurser och ekosystem 
och anpassas till ett föränderligt klimat. 
Det är dags att välja väg för ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbara jordbruks-
system. Det är en stor omställning som 
berör hela världen. Vad betyder det för det 
svenska jordbruket?
Johanna Sandahl, ordförande i Svenska 
Naturskyddsföreningen.
Arrangör: JAK Medlemsbank, Naturskydds-
föreningen Gävle, Gävle bibliotek.
Tid: 19.00 
Plats: Kafe Edbom, Stadsbibilioteket.

Ti 11 nov - Frihandel för vem? 
En föreläsning om eff ekterna av frihandelsavtal i bland an-
nat Colombia och Sverige.
Med journalisten Kerstin Edqvist som studerat AP-fonder-
nas investeringar i Colombia.
Tid: 19.00 
Plats:  Färnebo Folhögskola, Holmparken 1, Gävle.

Sö 23 nov - Lär dig känna igen träden utan löv
Asp eller björk? Eller kanske lönn? Hur ser man skillnad 
utan lövens hjälp? Följ med på en 
guidning bland träden i Boulognern 
och lär dig hur man kan känna igen 
träden utan löv.
Tid: Kl 10. Max två timmar. 
Plats: Mellan Boulognerskogen och 
Stadsträdgården. Samling vid den öppna gräsytan strax 
norr om bron vid dammen. Mirja Hagström  guidar.

To 22 jan - Satirtecknaren Max Gustafson 
pratar om miljön, klimatet och omställning utifrån sina 
bilder. 
Tid och Plats meddelas via hemsidan.

Sön 15 feb - Temadag om ny stadsplanering
Parkerna? Trafi ken? Gavleån? Ett 
hållbart Gävle 2030.
Tid: 13.00 - 17.00 .
Plats: Lätting. 

Ons 11 mars - Gävlekretsens årsmöte
Öppet för alla medlemmar. Efter mötet bjuder vi på fi ka.
Tid: 18.30.
Plats: Studiefrämjandets lokal, Norra Köpmangatan 12 A.

Lö 18 april - Klädbytardag
Plats: Lätting. Tid ej klart. Se hemsidan.

Tips: Omställningsverkstad. 
Omställning Gästrikland.
Jämna veckor måndagar 18.30-20.00 på Musikhuset. 
Ofta fi nns ett tema då någon inleder 30 min därefter diskus-
sion om hållbarhetslösningar. Mer info på bl.a. omstallning-
gastrikland.se eller FB Omställning Gävle.

Natursnokarna i Gävle

Vill du hjälpa till  och planera aktiviteter för 
Natursnokarna?  Tveka inte att kontakta oss! Väldigt 
roligt om vi blir fl er som hjälps åt. Anmäl gärna inför 
varje träff  till: natursnoksledare-gavle@googlegroups.
com så att vi kan meddela ev. förändringar. Välkomna! 
Kontakt: Elin Knutson 070-38 11 932, Sofi a Lord 026-
197330.

Sön 12 oktober – Döda träd är fulla med liv 
Även döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Mirja Hagström 
guidar bland döda träd i skogen och berättar om hur träd blir till smulor. 
Och vem har egentligen gjort det vackra mönstret på stammen eller 
barken?
Tid: kl 10.30 - ca 12.30 (Obs, söndag!)
Plats: Tångbergets naturreservat. Samling vid parkeringen vid idrottsplat-
sen i Utvalnäs (IK Argo).
Ta med: Något att grilla, sittunderlag, kläder efter väder och ordentliga 
skor, vi kommer att gå ut i terrängen.
Anmälan: För att kunna planera träff en bättre samt meddela eventuella 
ändringar är det önskvärt att ni anmäler er senast 10 oktober.  

Telefonnummer till natursnoksledare Jessika Edberg, 076-7933005.

Lör 15 november – Äventyr på Vasaskolan
Denna gång träff as vi inomhus och gör ett besök på Vasaskolan. Där möter 
vi Peter Perskull, lärare i naturkunskap och biologi, som guidar oss genom 
skolans museum av uppstoppade djur och skelett samt visar förstoringar 
av insekter genom elektroniska luppar. Vi tar den gamla trappan upp till 
observatoriet och kollar på utsikten över staden.
Tid: kl 10.30 - ca 12.30
Plats:  Norra Kungsgatan 15, på gården på baksidan av Vasaskolan
Ta med: Matsäck
Anmälan: För att kunna planera träff en bättre samt meddela eventuella 
ändringar är det önskvärt att ni anmäler er senast 13 november. 
Telefonnummer till natursnoksledare Elin Knutson, 070-3811932.

Lör 17 januari – Spårdetektiver på snö
Tillsammans med spårkunnige Bibbi Engberg söker vi efter spår i snön och 
försöker lista ut vilja djur som kan ha varit framme. Kanske kommer vi att 
upptäcka spår av hisnande skådespel i naturen. Vi håller till i området runt 
Lappkåtan där Svartviksstugan låg i Sandviken. Där fi nns en värmestuga 
som vi kan värma oss i och äta vår matsäck samtidigt som vi får möjlighet 

att prata med Bibbi om djur och spår.
Samåkning: Hör av er till oss i samband med anmälan om ni har möjlighet 
till extra personer i bilen eller önskar skjuts så försöker vi koordinera 
samåkning ifrån Konserthuset i Gävle kl 10:00.
Tid: kl 10.30 - ca 12.30
Plats: Svartviksstugan, sväng vid skylt på gamla vägen mellan Valbo och 
Sandviken.
Ta med: Matsäck, sittunderlag, varma kläder och ordentliga skor, vi kom-
mer att ta oss fram i terrängen.
Anmälan: För att kunna planera träff en bättre samt meddela ev. ändringar 
är det önskvärt att ni anmäler er senast den 15 januari. 

Telefonnummer till natursnoksledare Veronica Svensk, 070-2180936.

fortsättning nästa sida ->


