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Program  
maj 2015 - nov  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 info@omstallninggastrikland.se. 
Mer info finns också på Omställning Gästriklands hemsida  
www.omstallninggastrikland.se och Facebook Omställning 
Gävle.

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 ca 2300 medlemmar. Vi kan göra skillnad för naturen 
och miljön. Under 2015 skall kommunen genomföra ett 
rådslag om en ny översiktsplan för Gävle 2025. Naturskydds-
föreningen kommer att skapa en arbetsgrupp för att påverka 
planen. Kretsen deltar också i Omställning Gästriklands ar-
bete 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!
Elin Nordin 070 459 59 38 
elin.nordin84@gmail.com 

För mer information och kontaktuppgifter, 
besök vår hemsida:  

gavle.naturskyddsforeningen.se

forts. Natursnokarna...

Lör 22 augusti – Slåtter på Storåkersbacken, Iggön
Efter sommaren är det dags för slåtter. Barnen får uppleva en riktig slåtter 
och även prova på att delta i det som var ett så stort och viktigt arbete i det 
gamla Sverige. Storåkersbacken bjuder på många ovanliga blommor och 
vi blir guidade av kunnige Per-Olof Erickson. Vi kommer även att bjuda på 
några andra aktiviteter för barnen. Samåkning: Hör av er till oss i samband 
med anmälan om ni önskar skjuts eller har möjlighet till extra personer i 
bilen så ordnar vi med samåkning från Konserthuset i Gävle kl. 9:30.
Tid: kl. 10-15 (natursnoksaktiviteter ca kl 10-12 och slåttern pågår sedan till 
ca kl 15)  
Plats: Storåkersbacken på Iggön. Samling vid ankomsten på återvänd-
splanen som är sista utpost på den asfalterade vägen till Iggön.
Ta med: Matsäck (ej grillning), sittunderlag, kläder efter väder, samt om ni 
har gärna lie, krattor och fjärilshov.
Anmälan: Anmälan till natursnoksledare-gavle@googlegroups.com senast 
20 augusti.
Telefonnummer till natursnoksledare för frågor, Sofia Lord: 026-197330.

 Lör 19 september – Mossor och lavar
Skogen är full av mossor och lavar och vi ger oss ut på jakt efter dem. Men 
är allt samma sort eller hur många olika finns det egentligen? Och så fun-
derar vi på vad de växer på och om mossor och lavar är samma sak.
Tid: kl 10.30 - ca 12.30
Plats: Ej bestämt. Se Facebook ”Natursnokar i Gävle” eller kontakta naturs-
noksledare för info när det närmar sig.
Ta med: Matsäck, sittunderlag, kläder efter väder och ordentliga skor.
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.
Anmälan: Anmälan till natursnoksledare-gavle@googlegroups.com senast 
17 sept.
Telefonnummer till natursnoksledare för frågor, Mirja Hagström: 070-
6934017.
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Lö 23 maj - Valls-Hage dagen
Vi är på plats 10-15. Tipspromenad, så frön och ta hem, info 
om stadsodlingen i Boulgnern mm. Se även under natursno-
karna och Facebook. 

Må 25 maj - Omställningsverkstad 
Cathrine Bülow pratar om miljöpåverkan av byggande och 
konkret vad man kan göra som hemmafi xare.
Tid: 18:30-20
Plats: Musikhuset, Kyrkogatan 32, Sjömanskyrkan

Lö 22 aug - Slåtter Storåkersbacken
Efter sommaren är det dags för slåtter. Ta gärna med egen
lie och fi ka. Vi umgås och sköter ängen för att behålla det
öppna landskapet. Kom och upplev en riktig slåtter!
Per Olof Erickson 073-035 85 42.
Kl. 10 - 15. Samling vid Konserthuset kl. 09.30.

Sö 23 aug  Upptakt för Miljövänliga Veckan
Träff en blir i Hudiksvall på Hudikbröd. Vi samtalar om årets 
tema och planerar vad vi kan göra i kretsarna under v. 40. 
Kontakt Handlamiljövänligt se baksidan.

Må 31 aug - Gävle översiktsplan
Hur många fl er stadsbor tål staden- och regionen? Hur kan 
Gävle bli en klimatsmart och grön stad? Upptakt för opin-
ionsarbete för att påverka översiktsplanen för ett hållbart 
Gävle.
Tid: 18:30
Plats: Musikhuset, Kyrkogatan 32, Sjömanskyrkan

Lö 5 sep - Äppelmustdag
Möjlighet att krossa och pressa äpplen för att göra must 
äppelvin eller cider.
Plats: Brynästorget kl. 11-15 medtag frukt och kärl att ta 
hem musten i. Kontakt  per.staff an.lundgren@gmail.com.

   
   

To 17 sep - Är genombrottet för elbilen här och 
nu? 
Teknik, framtid och egna erfarenheter. Robert Stahl.
Tid: 18:30
Plats: Studiefrämjandet

Miljövänligaveckan v. 40.  
“Byt till Eko”
Håll utkik på hemsidan.

To 15 okt - Miljögifter i barns vardag - hur kan 
de undvikas? 
Föredrag med Lillian Lundin Stöt från Naturskyddsförenin-
gens kemikalienätverk.
Tid: 18:30.
Plats: Studiefrämjandet lokal, Norra Köpmangatan 12 A.

Ons 21 okt - TTIP - avtal mellan EU och USA
Avtalet handlar om mer än frihandel, och kan påverka exis-
terande och framtida lagstiftning på många områden. Inte
minst vad det gäller miljöskydd, konsumentskyddslagstift-
ning och grundläggande medborgerliga rättigheter.
Lars Igeland informerar.
Tid: 18:30.
Plats: Färnebo Folkhögskola, Holmparken1, Gävle (Baltic)

Sö 8 nov - Ekologiskt och socialt byggande i 
Gävle?
Om hållbara byggnader, byggemenskaper, kollektivhus, 
hur motverka segregation i byggandet mm. Dialogdag med 
exempel från städer i Sverige och Europa som satsat på 
hållbart byggande.
Tid: 13-16
Plats: Färnebo folkhögskola, Holmparken 1, Gävle (Baltic) 

Fre 13 nov - Run for your Life. 
Klimatstafetten från Kiruna till klimattoppmötet i Paris 
passerar Gävle. Varje sträcka är 4 kilometer. Vill du springa 
en av sträckorna mellan Söderhamn och Tierp? Kontakta 
Naturskyddsföreningen. Vi gör ett off entligt klimatmöte 

innan löparna anländer till 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.

Lör 23 maj – Valls hage-dagen
Vi deltar i integrationsaktiviteten i Valls hage som Studiefrämjandet 
anordnar. Kom och var med! Det blir många spännande aktiviteter att 
besöka på temat natur. Den här dagen blir det mest fokus på att visa upp 
Natursnokarna och våra aktiviteter för besökarna, inspirera till att komma 
ut i naturen, samt förstås, att få lära sig något om naturen.
Tid: Öppet mellan kl 10 och 15
Plats:  Valls Hage som ligger på en halvö som omsluts av Gavleån två 
kilometer väster om centrala Gävle. Ta Tolvforsvägen mot Valls Hage vid 
rondellen från Västra vägen/E16. Bussar (linje 1) går från centrum till håll-
plats Gustavsbro.  Barnvagnsvänligt.
Ta med: Matsäck (det går att grilla).
Anmälan: Ingen anmälan behövs. 
Telefonnummer till natursnoksledare för frågor, Mirja Hagström: 070-

6934017

Lör 13 juni – Småkryp och insekter
Vi letar under stock och sten, i jorden, på buskar och i gräset. Vad hittar vi 
för kryp? Hur ser man skillnad på en myra och en spindel och varför är en 
spindel inte en insekt?
Tid: kl 10.30 - ca 12.30
Plats: Hemlingby. Samling vid första vindskyddet på höger sida, en stunds 
promenad in bakvägen på 2km/6km motionsspåren. Barnvagnsvänligt. 
Ta med: Matsäck (det går att grilla), sittunderlag, kläder efter väder.
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.
Anmälan: Anmälan till natursnoksledare-gavle@googlegroups.com 
senast 11 juni. 
Telefonnummer till natursnoksledare för frågor, Mirja Hagström: 070-

6934017.

 fortsättning nästa sida ->


