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ENF 
 
Eslövsbygdens Naturskyddsförening är den lokala organisationen av 
Naturskyddsföreningen. Vi bevakar naturen och miljön i Eslövs kommun. 
Föreningen strävar efter att ge medlemmarna ett varierat utbud av aktiviteter. 
Ofta gör vi exkursioner till intressanta platser, föreläsningar och bildvisningar. 
 
Att bli medlem i Naturskyddsföreningen kostar för ett år: 
295:- Ordinarie medlemskap. 
365:- Familjemedlemskap för hela familjen. 
195:- Ungdomsmedlemskap upp till 25 år. 
 
Medlemsförmåner 

• Tidningen Sveriges Natur – vi skickar landets största miljö- och naturtidning till 
din brevlåda eller mejlinkorg fem gånger per år. 

• 10 procent på resor med SJ. Resor märkta med Bra Miljöval. 
• Hyra stugor - du kan hyra våra stugor runt om i landet till ett förmånligt pris.  
• Gratis aktiviteter - vi finns på de flesta orter och som medlem är du 

välkommen att delta i allt från naturvandringar till workshops.  
• Möjlighet att bli aktiv – du som vill engagera dig ideellt i miljö och naturfrågor 

har massor att välja på hos Naturskyddsföreningen.  
 
På www.naturskyddsforeningen.se samt http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ 
hittar du ytterligare information. 
 
Styrelse 2018 
Namn Tel Mail. Ansvarsområde 
Arne Olsson 0734-303 564 arne.olsson@naturokultur.se Ordförande. 
Katarina Månsson 0762-011010 katta.mansson@gmail.com Naturvård/Webb 
Lars-Olov Strand 0708-838 898 lars-olov.strand@telia.com Kassör 
Filip Mårtensson 0707-154447 gusmartfi@student.gu.se Sekreterare 
Birgit Ivarsson 070-5350376 ivarsson.y@telia.com Naturfoto 
Tina Wueggertz 0413-18850 tcih68@hotmail.com Natursnokarna 
Ronja Holmdahl 0763-179791 ronja.holmdahl@hotmail.com  

 
Miljögrupp 
Tina Jönsson  tina.e.json@gmail.com  
Mariann Andersson  Mandersson434@gmail.com  
Corrina Krüssenberg  corinna@tele2.se  

 
Bankgiro 5804-1468 
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Arnes spalt 
Välkomna att vara med på alla våra aktiviteter. Nu närmast 
miljövänliga veckan på temat ”Fixa grejen” som inleds på 
Medborgarhuset lördag 28 sept och som sedan följs av 
aktiviteter under hela veckan och avslutas med 
skräpplockning lördag 5 okt. Läs mer i programmet. 
Föreningens nystartade miljögrupp har verkligen varit aktiva 
och gjort ett stort arbete med planering och förberedelse 
inför veckan. Ett stort tack till dem. Det är bara att hänga på 
och vara med i gruppen. Kontakta dem och var med. Fler 
aktiviteter kommer senare och är inlagda i programmet. 
Klimathotet har verkligen kommit i focus inte minst genom Gretas insatser. Ett hot 
som är allvarligt och kommer att kräva många olika åtgärder. Det är inte så enkelt 
att det går att lösa med någon quickfix utan vi behöver ta ett rejält helhetsgrepp på 
hur vi människor lever och förbrukar resurser. Helhetsgreppet måste innebära en 
övergång från förbrukning till att bara bruka – alltså ett uthålligt samhälle på alla 
plan. Icke minst måste vi också komma fram till en annan värld där resurserna är 
fördelade på ett mer rättvist sätt. Kunskaper och engagemang finns. 
Människor måste mötas och samtala med varandra. FN - den globala organisationen 
för fred och säkerhet i vår värld är en organisation att sätta hopp och tilltro till. Utan 
samtal och möten kommer vi ingenstans. Hoppet är också alla människor som är 
engagerade världen över i olika föreningar grupper och nätverk. Deras engagemang 
gör skillnad på riktigt. Även vi, några få, i Eslöv är en viktig del av allt detta. Ditt 
intresse och engagemang krävs för att förverkliga en omställning. 
Utifrån detta har vi beslutat att högtidlighålla FN-dagen 24 oktober med ett 
arrangemang med framförallt inriktning på hållbar utveckling och Agenda 2030. 
Välkommen att vara med och välkommen att engagera dig – din insats är viktig på 
riktigt. 
 
Arne Olsson 

Ordf 
 

Samlingsplats i Eslöv inför våra exkursioner 
Eftersom det numera är parkeringsavgifter på Föreningstorget så samlas vi istället 
vid parkeringsplatsen, korsningen Gasverksgatan / Trehäradsvägen i Eslöv. 

 

För övrigt gäller det att alltid ha med sig fika. 
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Höstprogram 2019 
 

Miljövänliga veckan 2019 
28 September - 5 Oktober 
 
Naturskyddsföreningen vill inspirera och uppmuntra till att dela och ta hand om 
saker, kläder och möbler för att minska konsumtion av nya prylar. Fixa grejen helt 
enkelt!  
Evenemangen är gratis och öppna för alla. 
 

Program för hela veckan 
Lördag 28 sept Medborgarhuset Eslöv 

 
Miljövänliga veckan startar med en heldag på Medborgarhuset - Öppet 11 – 15 
 

På Scen 
11.00 Naturskyddsföreningen hälsar välkommen 
Verksamhetsledare Arne presenterar naturskyddsföreningen och verksamheten 
 
11.30 Vatten i Eslöv - Dåtid, nutid och framtid 
Jonas Johansson, vattenkommunekolog i Eslöv, ger en historisk tillbakablick på 
vatten i landskapet, berättar om följderna av extremt torra sommaren 2018, spanar 
in i vattenframtiden och funderar kring vattenhushållning. 
 
12.00 Humlor och bin 
Visste du att ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin 
och humlor pollinerar? Eslövs kommunekolog Annika Söderman berättar varför man 
ska skydda bin och humlor och hur man själv gynna pollination om man vill odla sin 
egen mat.  
 
 
12.45   Återbruk och minnen med Seema Rosqvist 
Seema Rosqvist delar historier om återbruk och påhittighet. 
 
13.00 Ta vara på det vi har 
Företags-MIX och Studiefrämjandet berätta om olika sätt att nyttja och återbruka 
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14.00  Röda Korset second hand berättar 
Röda korset i Eslöv berättar om deras second-hand verksamhet, vikten av att handla 
second hand och om återbruk. 
 

Uställare - På plats hela dagen 
Naturskyddsföreningen Eslöv  
Vi berättar vad som händer i Eslövskretsen och hur du kan engagera dig. 
 
Ta vara på vattnet 
Visste du att varje person i Sverige använder cirka 140 liter vatten per dygn? Att 
skörda regnvatten är smart, både för att ta vara på det vatten vi har och för att 
förebygga översvämning när det regnar riktigt mycket. VA SYD berättar om olika sätt 
att, ta tillvara och återanvända vatten. Barn är särskilt välkomna hit! 
 
Lokalt lin  
Förening Skåne Lin visar hur lin bereds från odling till färdig vara. Prova på att karda 
lin, och se deras spinnrock in action!  
 
Fixa cykeln! 
Tore Pålsson Naturskyddsföreningen är på plats och visar hur man lätt lagar sin 
cykel. 
 
Återbrukade kläder med Seema Rosqvist 
Seema visar upp hur hon tar tillvara kläder och gör nytt av gammalt.  
 
Gör din egen vaxduk med bivax!  
Kreativiteket är på plats och lär dig hur du kan göra en bivaxduk som kan användas 
istället för engångsplast. Ta med dig ett tunt bomullstyg om du har, annars finns det 
lite material på plats. 
 
Information om återbruk och hållbar konsumtion 
Biblioteket har samlat ihop sina bästa böcker som handlar om hållbar konsumtion, 
solceller och återbruk. Du kan även låna böckerna på plats. 
 
Fritidsbanken - som ett bibliotek fast för sport- och fritidsutrustning 
Här kan du kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning i upp till två veckor till en 
aktiv och rolig fritid.  
 
Gram visar plastfria förpackningar 
Sveriges största förpackningsfria mataffär - Gram - visar hur man som konsument 
kan handla och lagra varor med återbrukbara behållare. Använd det du redan har 
hemma och slipp släpa hem en massa plastförpackningar som du bara slängs. 
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Röda korset 
Röda korset i Eslöv berättar om deras second-hand verksamhet, vikten av att handla 
second hand och om återbruk. 
 
Eslövs kommuns miljöarbete 
Eslövs kommun informerar om miljöarbetet i kommunen och vad som är på gång. 
 
Tillsammans för Biosfärområdet Vombsjösänkan 
Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett 
nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer. Projektet Tillsammans för 
biosfärområdet Vombsjösänkan vill möjliggöra för boende, föreningsliv, byalag, 
företagare och andra verksamma på platsen, att ta initiativ till aktiviteter för att 
utveckla naturen, kulturen, frilufts- och näringslivet. Vill du bli en del av resan? 
 
Ta vara på det vi har 
Företags-MIX och Studiefrämjandet berättar om olika sätt att nyttja och återbruka 
 
MERAB  
MERAB berättar om sin verksamhet där avfall och återvinning står i centrum.  
 
Sugen på slöjd?  
Lär dig göra nytt av gammalt med återbruksexpert Eva Persson 
 

30 September 

Klädinsamling 
Har du kläder som du inte använder? Rensa garderoben och ge kläderna vidare! De 
kläder som samlas in går vidare till de som har svårt att få pengarna att räcka till. Vill 
du bidra ideellt med sina krafter för att hjälpa till att sortera och ta hand om alla 
kläder som kommit in anmäler du dig till marie.linde@svenskakyrkan.se.  
Anordnas av Svenska kyrkan. 
Tid: Klädinsamling 9-12, Klädsortering kl 9-12 samt kl 13-15 Var: Storgatan 34 
 

1 Oktober 
Social hållbarhet - ta vara på människan - Socialt lab/workshop 
Med integrationsfokus inventerar, analyserar och söker vi tillämpningsuppgifter för 
den stegvisa utvecklingen under ständiga förbättringar som är önskvärd för 
hållbarheten i vårt samhälle. Fika till självkostnad.  
Anordnas av Företags-MIX och Studiefrämjandet 
Tid: 17.30 – 20.30 Var: Företags-MIX stora sal, Storgatan 13 
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Bakom kulisserna - Rundvandring på Erikshjälpen Second hand  
För snart 30 år sedan, när Erikshjälpen Second Hand öppnade sina första butiker, 
pratades det knappt om trender inom second hand. I dag är second hand-shopparna 
trendkänsliga, miljömedvetna och framför allt många fler. Butikschef Christel visar 
runt i butiken och bakom kulisserna och berättar om allt som skänks, verksamheten 
och volontärskap - personerna som ger sin ideella tid för att det ska gå runt. 
Det bjuds på fika efter visningen - Anmälan via mail eslov@erikshjalpen.se, telefon 
0413-555128, eller personligen under butikens öppettider. 
Tid: 10-11 Var: Erikshjälpen, Kvarngatan 4 
 

2 Oktober 

Naturens skafferi  
En dialogföreläsning med Tsignesh Asres från Studiefrämjandet där du får tips om 
hur du kan fylla det gröna från naturen till ditt matbord. Anordnas av Företags-MIX 
och Studiefrämjandet           Tid: 14 – 16"Var: Företags-MIX stora sal, Storgatan 13 
 
Återbruksworkshop med Erikshjälpen Second hand 
Låt dig inspireras och lär dig att återbruka produkter i annat syfte än det en gång 
haft. Lisbeth, Margret och Marianne visar hur du kan göra nytt av gammalt. 
Tid: 14.00 - 16.00 Var: Erikshjälpen, Kvarngatan 4  
 

3 Oktober 

Stick in! - Stick-café för nybörjare och proffs 
Kreativiteket anordnar stick-café med återbrukat material.  
Tid: 17 - 19 Var: Kreativiteket, Norregatan 9 
 
Återbruk - textilt med inredning 
Om hur vi med färg och fantasi gör om en smula därhemma. Med Kristina Warming 
från Företags-MIX och Studiefrämjandet 
Tid: 18 – 20" Var: Företags-MIX stora sal, Storgatan 13 
 

5 Oktober 

Håll Eslöv rent – avslutar miljövänliga veckan 
Ta kompisen med och gör en insats för miljön! Samla skräp med 
naturskyddsföreningen. Samling 9.00 på Stora torg. Aktiviteten pågår mellan klockan 
9-11. Ta på kläder efter väder och arbetshandskar. Det bjuds på fika så ta med en 
kaffemugg! 
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Aktiviteter som har öppet under hela veckan 

Fritidsbanken  
Lånar ut sport- och fritidsutrustning 
Öppet: tisdag och torsdag: 14.00-18.00, lördag: 10.00 – 14.00 
Var: Fritidsbanken, Stora Torg 6 
 
Biblioteket  
Utställning med återbruk, solceller och hållbar konsumtion 
Öppet: Bibliotekets ordinarie öppettider  
Var: Biblioteket, Norregatan 9 
 
Kreativiteket  
En mötesplats för kreativt skapande där du kan låna verktyg. Låna symaskin, 
overlockmaskin, lödstation, smyckestänger, böcker och mycket mer!  
Öppet: Bibliotekets ordinarie öppettider Var: Biblioteket, Norregatan 9 
 

STORT TACK TILL: 

  

 
Föreningen SkåneLin 
Seema Rosqvist 
Tore Pålsson 

Eslövs Stadsbibliotek 
Eva Persson 

 

Bland tigrar och tempel 
 

Måndag 30 sept kl 19.00 stadsbiblioteket, Eslöv 
 
Föreläsning och bildvisning Håkan o Elisabeth Liljenberg som genom sina bilder 
kommer att guida oss genom natur och kultur i Indien, Bangladesh och Nepal. Från 
New Dehli till Himalayas sluttningar. 
Fika serveras. 
Inträde inkl. fika 40:- 

Arrangör: Eslövs Fotoklubb 
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Styrelsemöte  
 
Onsdag 9 okt. 
Vi annonserar planlagda styrelsemöten här i programmet. Syftet är att du som 
medlem ska kunna förmedla och ta upp viktiga frågor i linje med föreningens mål 
och verksamhet. Skicka in via mail dina frågor, idéer och tips till oss så tar vi upp 
dem. 
Maila till ordf. arne.olsson@naturokultur.se 
 

Öppet samtal och trollsländor 
 
Onsdag 16 okt kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv 
Vi ser kvällens träff som en öppen kväll för att samtala om föreningens verksamhet 
och hur vi ska komma vidare. Länskonsulent Magnus Billqvist är inbjuden att 
medverka, inspirera och tipsa oss om hur vi kan utveckla föreningens verksamhet. 
Dessutom är Magnus duktig på trollsländor och kommer att hålla en föreläsning om 
dessa fascinerande djur. 
 
Varmt välkomna 

Ansvarig: Styrelsen 

 

FN-dagen 
 
Torsdag 24 okt kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv  
Fred, säkerhet och nedrustning, mänskliga rättigheter och demokrati, hållbar 
utveckling och Agenda 2030. Allt mycket viktiga frågor för oss alla. FN det 
internationella samfundet ger hopp om en bättre framtid. Vi firar FN-dagen med 
information och samtal kring dessa frågor. Speciellt kommer vi att ägna oss åt 
hållbar utveckling och Agenda 2030. Eslövs kommun har beslutat att satsa på detta 
och ska inbjudas att vara med under kvällen. Ett detaljerat program kommer senare. 
 

Ansvarig: Styrelsen 
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Workshop ”Aktivt hopp” 
 
Onsdag 6 nov kl 18.30 stadsbiblioteket Eslöv  
Klimatförändringar, sinande olja, ekonomiska kollapser och massutrotning – ibland 
är det svårt att ens orka tänka på vår tids sociala och ekologiska kriser. Aktivt hopp 
visar hur vi kan bli bättre på att möta stora utmaningar med mod, kreativitet och 
medkänsla. 
En workshop kring boken ”Aktivt hopp”. Mer om boken på 
http://videforlag.se/aktivthopp/ .  
Anton från studiefrämjandet leder oss igenom kvällen. Det finns möjlighet att 
beställa boken i förväg. Om 5 eller fler beställer kostar den 100:-. 
Antalet platser är begränsat till 15.  
Upplysningar och anmälan till Corinna mail: corinna@tele2.se  
Senast 20 okt med uppgift om du önskar beställa boken. 
 

Ansvarig: Miljögruppen 

 

Fotofestival Eslöv  
 
Lördagen 9 nov kl 9.00 -18.00 Medborgarhuset Eslöv 
Fotoklubben arrangerar som vanligt en fotofestival med bildvisningar och 
utställningar hela dagen. Du kan också tävla med dina bilder genom att hänga upp 
dem på ”Planket” tema ”Fritt” samt ”Hinder”. Fika serveras. 
Årets bildvisare är Tore Hagman, Patrik Larsson, Frida Hermansson, Mats Schöld och 
Lenny Johansson. Du kan förhandsbeställa heldagsbiljett och få 50:- i rabatt. 
Beställ på http://www.naturokultur.se/form.php 
Läs mer: www.eslovsfotoklubb.se 

 

Styrelsemöte  
 
Torsdag 14 nov. 
Vi annonserar planlagda styrelsemöten här i programmet. Syftet är att du som 
medlem ska kunna förmedla och ta upp viktiga frågor i linje med föreningens mål 
och verksamhet. Skicka in, via mail, dina frågor, idéer och tips till oss så tar vi upp 
dem i styrelsen. 
Maila till ordf. arne.olsson@naturokultur.se 
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Höstvandring Klöva Hallar 
 
Lördagen den 16 nov kl. 9.00 
Det är ett imponerande landskap som väntar besökaren i Klöva hallars 
naturreservat. Den branta sprickdalen är omgiven av höga platåer och i dalens 
botten porlar Klövabäcken omgiven av lummiga lövskogar. Skåneleden går genom 
stora delar av reservatet. Klöva Hallar kan sägas vara en ”systerravin” till den mer 
kända Skäralidravinen i Söderåsens nationalpark. 
Klöva Hallar är belägen på åsens nordsida och skär ca 4 km in i densamma. 
Branterna, som på sina ställen är nästan lodräta, mäter upp till 60-70 m höjd. I den 
bitvis trånga dalbotten rinner Klövabäcken, som rinner upp i Traneröds mosse och 
mynnar i Rönne å mellan Kvidinge och Klippan. Vill man vandra i ravinen är det 
lättast att ge sig in i den där den mynnar utmed åssidan, i den lilla byn Klövahallar. 
Vid vägs ände i byn fanns från 1930-talet och några årtionde framåt ett välbesökt 
turisthotell och festplats. Idag finns här festplatsen restaurerad av 
hembygdsföreningen och P-plats  
Klöva Hallar känd för sin svampflora som av kännare räknas till en av de absolut 
främsta i landet menen även lav- och mossfloran samt insektslivet bjuder på 
osedvanliga rikedomar. Att så är fallet beror dels på det mikroklimat som ravinen 
uppvisar men också på den kontinuitet som kännetecknat vegetationen både i 
ravinens botten och i de branta sluttningarna och som naturligtvis inneburit 
svårigheter att bruka skogen. I bäcken lever bl.a. bäcköring, och minken ses frekvent 
jaga längs vattendraget. Under vintern är det ganska lätt att få se strömstaren sitta 
och niga på en sten i det forsande vattnet, dels uppe vid Klöva mölla i den övre 
delen av ravinen, men även längs andra delar av bäcken.  
På grund av de höga branterna och den ganska smala dalbotten kan en vandring i 
själva ravinen bjuda på vissa utmaningar. Vill man istället beundra ravinen från ovan, 
d.v.s. från ravinkanten, så bjuds det goda möjligheter till det då skåneleden följer 
den norra kanten under en lång sträcka.  
Bra skor rekommenderas då terrängen stundtals är krävande. Har du 
vandringsstavar så ta gärna dessa med dig. 
 
Samåkning från parkeringsplatsen, korsningen Gasverksgatan / Trehäradsvägen i 
Eslöv kl 9.00 eller direkt P-platsen Klöva Hallar kl 9.45. 
 

Ansvarig: Lars-Olov Strand 
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Barnen 
 
Söndagen den 17 nov kl. 19.00 - 20.30 
Drama, kärlek och intriger i Hem till gården-anda 
En katastrof (härdsmälta) har inträffat på den näraliggande kärnkraftanläggningen, 
och det pensionerade paret Robin och Hazel bor inte kvar hemma längre. 
De har varit tvungna att flytta till en lånad liten stuga på den engelska östkusten 
utanför strålningsområdet. 
Dagarna ägnar de åt till att försöka upprätthålla en slags vardag, säkra maten de 
äter. Elen fungerar bara någon timme åt gången. 
Plötsligt en dag dyker Rose upp hos Hazel och Robin. De var alla en gång kollegor 
och vänner på det närliggande kärnkraftverket. 
Varför dyker hon upp efter 38 år? Vad vill hon egentligen?  
Biljettpriser: 250 kr, med scenpass 200 kr och under 26 år med scenpass 50 kr. Gäller 
även medlemmar i ENF. Köps på www.nortic.se 
 

Arr. Eslövs Teaterförening 

 

Detaljerna i den lilla makrovärlden 
 

Måndag 18 nov kl 19.00 stadsbiblioteket, Eslöv 
Föreläsning och bildvisning med naturfotograf Camilla Noresson. Camilla bosatt i 
Malmö har kustlandskap, skog och ängar som sina favoritmotiv. Här hittar hon det 
hon gillar allra mest – de små detaljerna i makrovärlden. Lekfullheten, kreativiteten 
är ett signum för hennes bilder. Den här kvällen visar hon ett urval av sina bilder och 
kåserar med tankar och funderingar till dessa. 
Fika serveras. 
Inträde inkl. fika 40:- 

Arrangör: Eslövs Fotoklubb 

Vandring på Måkläppen 
 
Söndag 24 nov kl 9.00 – 13.00  
Måkläppen är Sveriges sydvästligaste utpost och utgör med sin ständigt föränderliga 
form och säsongsmässiga beträdnadsförbud ett mycket spännande besöksmål. Den 
stora sandreveln förändras kontinuerligt av vindar och vatten och kan därför te sig 
olik från ett besök till ett annat. 
Det råder förbud att beträda Måkläppen under större delen av året, endast under 
perioden 1 november till 31 januari är det tillåtet för gemene man att ge sig ut på 
reveln. Ett av skälen är att skydda de fåglar som häckar och rastar där, ett annat är 
sälarna, främst knubbsäl.  
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Jan-Åke Hillarp, tillsynsman för Måkläppen, leder vandringen.  
Varm och tålig klädsel rekommenderas.  
Samling vid Flommens Golfklubbs parkering kl.9.00 
 
Samåkning från parkeringsplatsen, korsningen Gasverksgatan / Trehäradsvägen i 
Eslöv kl 7.45 

Ett arr. av Falsterbonäsets Naturvårdsförening 

 

40 år med skadade och sjuka vilda djur och övergivna 
djurungar 

 
Tisdag 3 dec kl 19.00 Biblioteket, Eslöv 
Jan-Åke Hillarp , kvällens föreläsare säger: Djur har alltid varit min passion 
från barndomens kaniner, råttor, möss och marsvin till kor, hästar, grisar och 
hundar, men framförallt vilda djur.  
Tama djur har under lång tid anpassats till oss. Det är något helt annat att arbeta 
med vilda djur. 
Vi alla, som är äldre har väl någon gång, när vi var små, tagit hand om någon skadad 
fågel eller djurunge - oftast med klent resultat. Jag slutade aldrig helt och blev för 40 
år sedan viltrehabiliterare i SkOF:s Fågeljouren och senare i KFV. Under tiden har jag 
fått lära mig mycket av egna misslyckanden och lyckade försök men också av dem 
som kunnat mer. Oljeolyckorna på 1990-talet, var lärorika och de resor som 
oljearbetet senare medförde tillförde oss nya kunskaper. Som viltrehabiliterare har 
jag fått möta många fler svenska djurarter än fåglar, harar, ekorre och igelkott.  
Jag hoppas att jag ska kunna förmedla vad Du får göra, vad Du inte får göra och 
enkla tips för förstahjälpeninsatser, men också berätta om sorg, glädje och den 
utveckling jag varit med om - men framförallt att det är roligt, spännande och 
fascinerande med vilda djur. 

 

Ansvariga: Styrelsen 

 

Styrelsemöte  
 
Tisdag 14 januari. 
Vi annonserar planlagda styrelsemöten här i programmet. Syftet är att du som 
medlem ska kunna förmedla och ta upp viktiga frågor i linje med föreningens mål 
och verksamhet. Skicka in via mail dina frågor, idéer och tips till oss så tar vi upp 
dem. 
Maila till ordf. arne.olsson@naturokultur.se 
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Vi skådar vinterfågel 
 
Lördag 18 jan kl 9.00 
 
Samling korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv, samåkning.  
Hemkomst omkring kl 15.00 
 
Rundturen bestäms utifrån väder, vind och fågelrapporter.  
 
Tag med kikare, varma kläder och fika.  
 

 
 

Naturfotogruppen 
 
Vi har en fotogrupp i samarbete med Fotoklubben. Vi träffas oregelbundet på dagtid 
och fotar i naturen. Lär oss av varandra, fikar och grillar korv. Träffarna är oftast på 
dagtid, vardagar. Någon kväll ibland en inneträff för att titta på varandras bilder. Vi 
har utsett en ”arbetsgrupp” att komma med förslag till aktiviteter hösten 2019. 
Dessa redovisar vi senare i ett mailutskick samt på ENF:s webbsida. Vill du vara med 
– maila till arne.olsson@naturokultur.se 
 

Facebook – Instagram – Mail 
 
Vi har nu konto på både Facebook och Instagram. Vi lägger kontinuerligt ut info och 
blänkare från vår verksamhet. 
Facebook:  https://www.facebook.com/eslovsnaturskyddsforening/ 
Instagram: https://www.instagram.com/naturskyddsforeningen.eslov/ 
Vårt program uppdateras regelbundet och detta får du info om via mail så skicka din 
mailadress till arne.olsson@naturokultur.se 
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Natursnokarna 

Natursnokarna i Eslöv 

Upplev naturen med ditt barn eller barnbarn. Att vara tillsammans i naturen, både 
vuxna och barn, är något alla borde få chansen att göra! Därför finns Natursnokarna, 
som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Vi har roligt, mår bra 
av att vara ute i naturen och så gör vi något meningsfullt tillsammans! 

 
Vi undersöker de närmsta omgivningarna . Träden presenteras och vi försöker hitta 
djur eller spår av djur som kan bo i närheten. Tanken är att det ska bli minnesvärda 
och roliga eftermiddagar på en vacker plats. 
 
Natursnokarna tar paus i höst.  
Kontakta gärna Tina Wueggertz om du vill vara med och leda, planera och 
genomföra aktiviteter, e-post: tcih68@hotmail.com tel. 072 3218490 
 

 
Vi samarbetar med: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsbladet ges ut av Eslövsbygdens Naturskyddsförening. I detta finns aktuell förenings-
information samt eventuella artiklar om natur och miljö i Eslövs kommun. Du är alltid välkommen 
att bidra med artiklar eller insändare. Författarna är ensamma ansvariga för innehållet i sina 
artiklar 
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B FÖRENINGSBREV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avs. 
ESLÖVSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING 

c/o  Arne Olsson  
Kärrstorpsv 5 
241 74 Stehag 

PROGRAM 
Lördag 28 September Miljövänliga veckan startar. 

Lördag 5 okt 
Håll Eslöv rent – avslutar miljövänliga 
veckan 

Måndag 30 sept Bland tigrar och tempel 
Onsdag 9 okt Styrelsemöte 

Onsdag 16 okt Öppet samtal och trollsländor 

Torsdag 24 okt FN-dagen 

Onsdag 6 nov Workshop ”Aktivt hopp” 

Lördagen 9 nov Fotofestival Eslöv 

Torsdag 14 nov Styrelsemöte 

Lördagen den 16 nov Höstvandring Klöva Hallar 

Söndagen den 17 nov Barnen 

Måndag 18 nov Detaljerna i den lilla makrovärlden 

Söndag 24 nov Vandring på Måkläppen 

Tisdag 3 dec 
40 år med skadade och sjuka vilda djur 
och övergivna djurungar 

Tisdag 14 januari Styrelsemöte 

Lördag 18 jan Vi skådar vinterfågel 
 


