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Program hösten 2020

Alla träffarna är förlagda till Medborgarhuset B-salen och startar kl 19.00. Lokalen är
bokad till samtliga tillfällen. Tillgängligt antal platser är 25 st. Detta pga Corona-
restriktionerna. Vi väljer att ingen anmälan behöver göras men vi kan behöva stänga
dörrarna när fullt antal personer har kommit. Naturligtvis hoppas vi på ett stort
intresse för våra aktiviteter.

7/11 finns jag och ev Tore på plats på Granngården och informerar om
Naturskyddsföreningen, holkprojekt etc. Vi kommer att ha ett bord med infomaterial
samt en utställningsskärm med bilder.
Utställning + bord kommer att finnas där hela lördagen och jag finns på plats mellan
kl 10.00 – 12.00 (Pga Corona så annonserar inte Granngården aktiviteten)

9/11 ”Blommor i bi-trädgården”. Lite om olika pollinatörer, deras betydelse för
pollinering och behovet av biväxter från vår till höst.
Bengt Nihlgård föreläser. (Inställt pga coronarestriktioner).

16/11 ”Ut i naturen” boksamtal visas med projektor samt frågestund online med
författaren via länk. Vi lottar ut tre böcker (är detta ok?)bland kvällens deltagare
både de som är online och de som är fysiskt på plats. Jag beställer en bok som bör gå
till natursnokarna. Jag beställer 4 st eller flera. Medlemspriset är 199:- men
föreningen kan beställa till en betydligt lägre kostnad vilket jag menar att de i
styrelsen som vill ha en bok kan använda sig av. Meddela mig omgående så beställer
jag om ni vill ha en bok. Kostar då 120:-/st. Zoommöte planeras pga restriktionerna.

3/12 ”Delningsekonomi” – föreläsning; filmvisning, diskussion och frågestund.
Inställt.Miljögruppen ansvarar

14/1 Fåglar ska vi ägna hela kvällen åt. Planera inför kommande rovfågelspaning.
Holkprojektet.
Planera för ”Vårfåglar” – minikurs med föreläsningar och exkursioner. Det blir alltså
en bevingad kväll!

Någon helg efter detta blir det rovfågelspaning.

I samband med träffarna har vi bara en enkel fika typ juice, frukt och ev annat
tilltugg.

P.g.a. Coronarestriktioner får vi bara vara 25 personer i lokalen


