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Biologisk mångfald 
Året var 2017 - och mycket kretsade kring biologisk 
mångfald. Vi får följa med Göingebygdens Biologiska 
Förening under årets första hälft och bl a höra hur det går 
till vid inventeringar av djur och växter i 
Hässleholmstrakten, när man genomför en s k bioblitz och 
hur man arbetar för att värna den biologiska mångfalden. 
 
Föreläsning/bildvisning Thomas Johnsson Hässleholm 

Tisdag 17 oktober 2017 kl19:00  

Plats: Eslövs bibliotek 
 

 

 
Tidigt på året sträcker tranor över våra 
huvuden. Man hör dem innan man ser 
dem och det är en underbar upplevelse. 
Nu vet vi att våren är på väg på allvar! 
Efter en dagsfärd över havet från 
regionen Rügen-Bock anländer de i stora 
skaror till området Pulken i 
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. 
Här på våtmarken får tranorna äta sig 
mätta innan de flyger vidare till sina 
häckningsplatser. 
 
I min föreläsning följer jag ett tranpar med ungar i Lilla Tockarp, Smedeboda och Fåglarsjön. Vi 
ser en unge simma över det lilla sundet i sjön, ser hur den växer och lär sig flyga. Jag besöker 
också Hornborgasjön med tusentals tranor. 
 
Följ med om du vill veta allt om våra och alla världens tranor (15 olika arter) med olika seder 
och myter världen över. 
 
Föreläsning/bildvisning Karlo Pesjak/N 

Onsdag 15 november kl 19.00 

Plats: Eslövs bibliotek 



Tankar 
 
Jag blev uppringd av en journalist från Skånskan. Han meddelade att ENF blivit utsedd till Årets 
Miljöpristagare 2017. Det kändes väldigt roligt, glädjande och uppmuntrande. Ett kvitto på 
många års arbete för natur och miljö i Eslövs kommun. Vem ska ta åt sig äran av detta? Det är 
alla medlemmar som tillsammans kämpat och arbetat i styrelsen och olika grupper. Slåtter och 
röjningar vid hundratals tillfällen och med många fler arbetstimmar. Men också, det inte 
särskilt glamorösa, osynliga styrelsearbetet är en viktig del av detta. 
 
Vid årsmötet fick vi en del nya styrelsemedlemmar och undertecknad åtog sig att vara ordf. 
något som jag varit en period tidigare. Vi har haft några styrelsemöten och diskuterat kring 
framtida verksamhet och då med årsmötesbesluten som underlag.  
 
Vi tycker att: 

• Föreningens lokala förankring är viktig och vi har en vision om att föreningen skall kunna 
fortsätta sitt natur- och miljöengagemang i Eslövs kommun.  

• Vi behöver skapa nya förenklade kommunikationsvägar för att nå våra medlemmar, t.ex 
genom mailutskick och via facebook-grupper. Facebook blir då ett forum för kontakter 
och för spontana aktiviteter 

• Webbsidan kommer att uppdateras. 
• Vi kommer att fortsätta med organiserade, programlagda aktiviteter. Exkursioner och 

innemöten blir en del av utbudet. Innemöten kommer att handla om föreläsningar i 
olika ämnen. Samtidigt vill vi, på dessa träffar, skapa en tradition med möjligheter för 
medlemmarna att ta upp förslag och idéer samt att kunna diskutera föreningens 
verksamhet och utveckling.  

• Vi vill komplettera utbudet med spontana utflykter och träffar. Dessa aktiviteter 
kommer att annonseras via e-mail och facebook.  

• Vi samarbetar gärna med andra föreningar och organisationer. Ett samarbete med 
Eslövs Fotoklubb är etablerat. Gemensamt har vi en naturfotogrupp som oftast träffas 
på dagtid. 

• Just nu ser vi svårigheter att fortsätta med naturvårdsarbetet i form av praktisk skötsel. 
Inventering och genomgång av skyddade områden kommer att ske kontinuerligt. Vi 
kommer att påtala till ansvariga behov av åtgärder, enligt de beslut som finns för 
naturskydd. Vi är naturligtvis öppna för att finna andra former för att fortsätta det 
praktiska naturvårdsarbetet. 

• Kommunen startar i höst upp arbetet med ett nytt naturmiljöprogram. Detta kommer 
att ske i ett sk Lonaprojekt. Föreningen kommer att medverka i projektet med 2 
representanter. Syftet med ett nytt naturmiljöprogram är att tydliggöra naturvårdens 
intressen och visa ställningstaganden för hur kommunen vill arbeta med frågor som rör 
naturmiljön samt bidra till att miljömål och politiskt handlingsprogram uppnås 

 
Välkommen till våra träffar.  

Välkommen att ta aktiv del i naturskyddsföreningens arbete.  

Välkommen att vara med och påverka föreningens utveckling.  

Vi ses!/ Arne Olsson/Ordf. 



 
Maillista 

Vi behöver din mailadress! Har du fått detta utskick i din brevlåda så innebär det att vi inte har 
din mailadress. Då är vi tacksamma för att du skickar denna till arne.olsson@naturokultur.se . 
Vi sparar papper och porto och kan snabbare och mer direkt få ut information till dig.  
Om du inte har mailadress så kommer du även i fortsättningen att få programmet i din vanliga 
brevlåda. 
 
 
Samarbete Naturskyddsföreningen/Fotoklubben 

Vill du vara med i naturfotogruppen kontakta Arne Olsson tel 0413-54 04 01 eller via mail 
arne.olsson@naturokultur.se 
 
Fotoklubben inbjuder till: Fotofestival på medborgarhuset lördagen 21 okt.  
Rabatt på heldagsbiljetten vid förhandsbeställning och betalning.  
Bildvisningar och utställningar hela dagen Läs mer på http://www.eslovsfotoklubb.se/ 
 
Föreläsning om ”Lofoten i mitt hjärta” Hans Kongbäck måndag 13/11 kl 19.00 Eslövs bibliotek 
Inträde och kaffe 30:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelse 2017 

Namn Tel. Mail. Ansvarsområde 

Arne Olsson 
0413-54 04 01 
0734-303 564 

arne.olsson@naturokultur.se Ordf. 

Katarina Månsson 0762-011010 katta.mansson@gmail.com Naturvård/Webb 
Jesper Hansson  0760-56 77 20 hansson_jesper@hotmail.com  

Lars-Olov Strand 
0414-510 10 
0708-838 898 

lars-olov.strand@telia.com Kassör 

Lena Adrielsson 046-249 459 lena.adrielsson@geol.lu.se Sekr./Geologi 
Madalina Andreasson 0709-469076 madalina.andreasson@gmail.com Miljö 
Tore Pålsson  0413-153 05 tore.palsson@gmail.com Cykel 
 
Bankgiro 5804-1468 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet i samarbete med: 
 

 
 

 

 

 

Avs. 
ESLÖVSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING 
c/o  Arne Olsson  
Kärrstorpsvägen 5 
241 74 Stehag 

 
 


