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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 2019
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

http://www.naturskyddsforeningen.se
mailto:corinna@tele2.se


Arnes spalt
Ett år har gått och vi skriver nu 2020. En konstig vinter
pågår eller ingen vinter alls - det är fortfarande höst
men nu med vårtecken. Snödroppar, vintergäck, krokus
som redanbörjat blomma. Klimatpåverkan??? Det är
nog så att klimatet alltid har varierat. Vi har aldrig förr
varit så många människor på det här begränsade klotet.
Vi har aldrig förr lyckats förbruka så mycket resurser på
så kort tid som nu och med alla möjliga utsläpp som
påverkar våra liv. Klart att vi måste ställa om på många
olika sätt.
Vår förening ska förnya sig - det är viktigt och angeläget - men samtidigt skapa
förutsättningar för gemenskap och upplevelser av naturen. Sådant som berikar
oss utan att belasta miljön på ett överdrivet sätt. Tänk- snart får vi återigen
uppleva tranropen från flockarna som är på väg norrut för att häcka. De
mellanlandar numera i stora skaror vid Pulken utanför Kristianstad.
Fågelsången kommer att växa i styrka fram till midsommar för att sedan avta
när häckningen börjar avslutas.
Återigen kommer vi att se och få uppleva vikten av att ha en fin och fungerande
naturskyddsförening i vår kommun. Det behövs bara att vi tillsammans jobbar
och bidrar. Att arbeta ideellt är roligt och berikande. Det finns plats för många,
många fler i styrelsen och i arbetsgrupperna. Tänk vi har igång miljögrupp,
klädbytaregrupp, natursnokar, slåtter, fågelholksprojekt, naturfotogrupp och
ett nystartat fröbibliotek i samarbete med biblioteket. Det finns plats för ännu
mer verksamhet i vår förening. Bara kom och var med, ta initiativ och
framförallt kom ihåg, att det är roligt och berikande att jobba tillsammans i en
förening .

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.



Vårprogram 2020

Domedagen™ – en trallvänlig talkshow

Torsdag 27 februari kl 19.00 Medborgarhuset Eslöv

Musikalisk feelbad-talkshow med både klimatångest och hopp
Riksteatern är glada att kunna välkomna naturskildraren Martin Emtenäs och
musikern Stefan Sundström tillbaka! De gör nu en fristående uppföljare till
succén Vi som bor här från 2017, och precis som senast har de sällskap på scen
av pianisten Birgitta Henriksson. Det blir en musikalisk feelbad-talkshow med
lite klimatångest men även en ljuv känsla av hopp. Martin och Stefan rör sig
lekfullt och underfundigt mellan fakta och filosofi, vetenskap och humor för att
undersöka vad som hänt på sistone – på klotet och helt nära där vi bor.

Med ödet i händerna och hela världen på våra axlar möts vi i händelsernas
centrum vid avgrundens rand. En rolig och mysig kväll utlovas, om bland annat
matjord och mikrober.

"Matjord är egentligen ett rätt omöjligt koncept", säger Martin. "För några
miljarder år sedan fanns ingen jord alls på vår planet. Det behövs nämligen liv
för att bygga jord, men det livet kan inte existera utan jord. Ta en daggmask till
exempel. Den gör matjord. Men den behöver äta löv som kommer från växter.
Som växer i jorden som daggmasken gör. Var kom den första jorden ifrån? Man
blir galen. Nu håller dessutom mängden matjord på att minska i rasande takt,
så det där tänkte vi att vi ska tag i.

"Riksteaterns satsning Människa och Natur som startade 2017 med just Vi som
bor här går nu tillbaka till rötterna. Visionen med satsningen var att göra konst
om miljö utan att bli mossig. Eller är det kanske just mossiga fler behöver bli?
Stefan är i alla fall säker på att vi behöver duscha mindre, för mikrobernas skull.

Nu knyts påsen ihop. Med blicken riktad bakåt och framåt. Vad har hänt sedan
sist och hur kommer det att bli? Vi som bor här - hur överlever vi ihop?

Förköp fr o m 27/11 hos Hälsobutiken Life på Västergatan i Eslöv och på nätet.
Biljettpris: 200:- med scenpass eller medlem i Naturskyddsföreningen. 50:- med
scenpass och under 26 år. 250:- övriga.



EFTERLYSNING AV BILDER TILL FÖRESTÄLLNINGEN
I varje föreställning kommer det att finnas en lokal vinkling. Nu efterlyser
ensemblen lokalt material i form av fotografier från er ort eller område.

Det är tre olika slags bilder:
1. Familjer fotograferade i natur som inte längre finns, ex vis ett familjeporträtt
i naturen och där det i dag ligger ett köpcentrum eller bostadskomplex el dyl.
2. Bilder från er ort från 80-talet. Det får gärna vara från torget, ett
köpcentrum, en affär eller liknande. Men har man inte just de motiven går även
andra lokala 80tals-bilder bra.
3. Bilder på vacker natur med människor.

Skicka bilderna till: domedagen@riksteatern.se
Arr. Teaterföreningen

Fröbiblioteket invigning o föreläsning

Lördagen 29 februari kl 11-13 Stadsbiblioteket Eslöv
Info ang fröbiblitoeket:
Egenodlade grönsaker smakar oftast mycket bättre och är mycket billigare än
köpta grönsaker i affären. Det är lärorikt att odla och genom att ta fröer från
grönsaker låter man dem gå upp i blom och får se helt nya former av sina
grönsaker. Ur klimatsynpunkt sänker odling av egna grönsaker utsläpp av
växthusgaser då transporter av grönsaker minskar. 
Det finns också mycket blomsterfröer i fröbiblitoket vilket kan bidra till
biologisk mångfald i form av pollen, nektar och boplatser åt insekter. Detta gör
även de blommande grönsakerna. 

Vi vill med Fröbiblioteket göra fröer lätt tillgängligt för alla och inspirera till
odling. 

Än så länge har vi haft en fröinsamlingsverkstad där vi träffades, sorterade
fröer och vek frökuvert. Här samlades en hel del fröer in, både grönsaksfröer
och blomsterfrö. Just nu står fröinsamlings-lådan på biblioteket och man kan
fortsätta lämna fröer. 

Lördagen den 29/2 är det “grand opening” för fröbiblitoket på Eslövs
stadsbibliotek. I samband med detta finns en föreläsning “ En eftermiddag fylld
av luktärtsdrömmar” som det även till den finns platser kvar till.
Kolla https://eslov.se/event/en-eftermiddag-fylld-av-luktartsdrommar/



Fröbibliotek - så funkar det
I fröbiblioteket delar vi fröer med varandra. Det är helt gratis och vem som
helst får låna med sig fröer hem för sin egen odling. Du lämnar in fröer i utbyte
mot andra fröer.
Har du inga fröer att lämna nu? - låna med dig frön hem och lämna tillbaka när
växten fröat av sig igen.

1. Låna - max 5 olika fröpåsar
2. Odla och njut
3. Lämna tillbaka fröer i lådan för fröinlämning när din odling gett nya frön

Torsdagen den 27/2 spelas “Domedagen - en trallvänlig talkshow” på
Medborgarhuset, efter föreställningen kommer det vara fröbyte med Stefan
Sundström. Han önskar att byta grönsaksfröer och det ska vara 4 frö per påse
och väl uppmärkta påsar. Vi tänkte vara där med fröinsamlings-lådan och lite
info ang fröbiblioteket.

Fröbiblioteket drivs i samband med Naturskyddsföreningen Eslöv och
Kreativiteket i Eslöv

Finding my Scotland

Måndag 16 mars kl 19.00 Eslövs stadsbibliotek
Fotograf Erland Leide håller bildföreläsningen ”Finding my Scotland”. Erland är
medlem i bildgruppen Photo Natura/PN. Förutom resor runt världen vistas
Erland mycket i vår svenska natur och söker efter nya motiv och upplevelser.
Erland har varit bosatt i Skottland och har utforskat det varierande och vackra
landskapet. Inträde 40 kr, fika ingår.

Arr.Eslövs Fotoklubb

https://www.facebook.com/eslovsnaturskyddsforening/
https://www.facebook.com/kreativiteketieslov/


Årsmöte

Tisdag 24 mars kl 19.00 Stadsbiblioteket Eslöv
Härmed kallas till årsmöte tisdag 24 mars kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv.
Dagordning enligt stadgarna. Se vår webbsida
http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ för dagordning.
Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2020-02-25. Skickas till
Arne Olsson Kärrstorpsvägen 5 241 74 Stehag eller via mail:
arne.olsson@naturokultur.se
Dina idéer, tankar och förslag är värdefulla att få del av.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det fika.

Därefter kommer naturfotograf Hans Kongbäck/N att visa blandade naturbilder
och berätta om sina erfarenheter som biolog, naturvårdare, fotograf och
skeppare på Vänern.

Varmt välkomna
Ansvarig: Styrelsen

Klädbytardagen

Lördagen den 4/4 10.45-12.30 på Eslövs stadsbibliotek

Sveriges största klädbytardag! Inlämning torsdag den 2/4 16.00-18.30 och
lördagen den 4/4 10.00-10.45. Ta med max 10 fräscha plagg. För varje plagg får
du en biljett som kan bytas mot ett annat plagg. Gratis.

Information: harriet.johnsdotter@gmail.com

”Smått och gott om Öland”

Tisdagen 14 april kl 19.00 Eslövs stadsbibliotek
Naturfotograferna Anna-Karin Wihlborg och Tomas Hansen, Biofoto  säger så
här om sin föreläsning/bildvisning "-Vi berättar om våra upplevelser bland
blommor, djur och den vackra naturen på ön. Några korta bildspel till skön
musik emellanåt bjuder vi också på". Frågestund o fika.
Välkomna till en fin kväll.

Ansvarig: Styrelsen

http://eslov.naturskyddsforeningen.se/
mailto:arne.olsson@naturokultur.se


Röjning och fagning på ängen i Kastberga

Lördag 18 april kl 9.00
Fagning är en viktig del av slåtterängens skötsel. Det innebär vårstädning som
ger bättre livsmiljö för den spirande ängsfloran. Vi räfsar bort gamla fjolårslöv,
klipper bort sly, plockar ihop nedfallna kvistar och grenar och underlättar inför
sensommarens slåtter.

Vi finns på ängen från klockan 9 och beräknar att hålla på till 12-tiden. Vi börjar
med en gemensam fika och planering. Alla är välkomna! Kom när du kan och
stanna så länge du vill.

Ta med fika, ev arbetsredskap och gärna arbetshandskar.

Samling samåkning kl 8.45 korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson

Vandring i Fulltofta

Lördag 9 maj kl 9.00
Vi åker till Fulltofta för en vandring i naturreservatet, besök vid storkhägnet
samt korvgrillning och fågelskådning vid Gäddängen.
Tag med dig kikare, fika och korv att grilla.
Samling samåkning kl 8.30 korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv
eller direkt vid P-plats naturreservatet mellan Ludviksborg och Fulltofta

Ansvariga: Styrelsen

De vilda blommornas dag

Söndag 14 juni kl 10.00
Vi besöker några naturområden i Eslövs kommun. Samling vid korsningen
Gasverksgatan - Trehäradsvägen kl 9.30 för samåkning.
Mer info mailas ut senare och kommer även att publiceras på vår webbsida.



Planering inför slåtter

Torsdag 6 augusti kl 18.00
Den här kvällen planerar vi arbetet på slåtterdagen, pratar om verktyg och
redskap, slipar liar etc. Du får lära dig hur en lie ska slipas. Tag med din lie om
du vill ha hjälp med slipningen. Vi kommer också att påbörja och förbereda
slåttern.
Tag med dig eget kaffe med ev tilltugg så bjuder vi på korv att grilla.

Samåkning från Gasverksgatan/Trehäradsvägen kl. 17.30.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson

Slåtter i Kastberga

Lördagen den 8 augusti kl. 9.00

Vi finns på plats från kl. 09.00 och jobbar på till ca kl. 12.00 då föreningen i
vanlig ordning bjuder på sillunch. Man måste inte kunna hantera en lie för att
delta i arbetet. Det skall också räfsas och hässjas. Är du bara nyfiken på hur det
ser ut i vår äng är du också välkommen. Kom när du vill, gör vad du känner för
och gå hem när det passar dig. Huvudsaken är att du vill komma! Sillunchen
bjuder vi på, själv tar du med något till förmiddagsfikat. Samåkning från
Gasverksgatan/Trehäradsvägen kl. 8.45.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson

Naturfotogruppens program våren 2020

Vi har en naturfotogrupp i samarbete med Eslövs Fotoklubb. Vi träffas
oregelbundet på dagtid och fotar i naturen. Lär oss av varandra fikar, grillar
korv och trivs i största allmänhet. Träffarna är oftast på dagtid, vardagar. Det är
bara att komma när du vill. Ibland behöver vi skicka ut extra info i samband
med någon träff. Då får alla som anmält sig till gruppen info via mail så vill du
vara med, skicka din mailadress till Birgit Ivarsson mail: ivarsson.y@telia.com

Det är normalt samling på parkeringen vid Gasverksgatan/Trehäradsvägen kl.
9.00 så vi kan samåka.
Obs tiden 20 mars och 4 juni.



Fredag 20 mars Vi tar oss till Pulken, Åhus, för att njuta av tranorna.
OBS samling kl. 10.00, Gasverksgatan

Onsdag 15 april Denna dagen siktar vi in oss på Billebjär och Skryllesjön.

Fredag 24 april Tyde skog (S. Åsum norr om Sjöbo) och vi hoppas på
blåsippor. Efter det tar vi oss till Hallsbergs stenar,
Lövestadstrakten.

Fredag 15 maj Kjugekull vid Ivösjön

Fredag 29 maj Hovs hallar och Dagshögs stenbrott

Torsdag 4 juni Avslutning då vi visar våra bilder och kanske har Håkan
Sandbring med oss. OBS tiden är kl.13.00 i lokalen. Då kan vi
också bestämma om vi vill träffas igen på kvällen och åka till
kusten, t.ex. Ålabodarna, för kvällsfotografering.

Väl mött!
Ansvariga Annie, Thorbjörn och Birgit

Miljögruppen

Miljögruppen träffas regelbundet och anordnar studiecirklar och temadagar. I
höstas anordnade vi t.ex. miljövänliga veckan och hade en studiecirkel om
agenda 2030. 
Under våren har vi en studiecirkel kring boken "Aktivt hopp", anordnar ett
fröbibliotek, och vill fortsätta anordna aktiviteter på tema miljö. 
Vi träffas mellan kl 18 och ca 19.30 på Gröna Torg 1 på följande datum: 13/2,
26/2, 12/3 och 25/3.
Kontakta Tina tina.e.json@gmail.com, Mariann Mandersson434@gmail.com eller
Corrina  corinna@tele2.se för mer info

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!

mailto:tina.e.json@gmail.com
mailto:Mandersson434@gmail.com
mailto:corinna@tele2.se


NATURSNOKARNAS PROGRAM ÅR 2020

Naturskyddsföreningen bjuder in barn och unga med medföljande vuxna till
följande naturupplevelser år 2020:

1.  Upplev årstidernas skiftningar på tre söndagsvandringar med
Natursnokarna i vacker natur:
Vårvandring:  1 mars
Sommarvandring : 9 augusti
Höstvandring:  4 oktober

Föranmälan per SMS senast 17:00 torsdagen innan till 072 321 8490,
samåkning med bil 7.30 från P-plats vid Gasverksgatan/Trehäradsvägen,
begränsat antal platser!

2.  Natursnokarna hjälper sommaren år 2020 även Svensk
dagfjärilsövervakning med fjärilsinventering.
Samling för alla intresserade nedan angivna söndagar med fjärilsväder
vid Rönnebergas ändhållplats kl 13:00 :
26 april, 3 maj, 7 juni, 28 juni, 26 juli, 2 augusti, 30 augusti, 6 september,
27 september
Tid ca 40 minuter, medtag gärna håvar och böcker! ingen föranmälan.

Vill du ha kontakt med mig (Tina) ang natursnokarna så skicka ett SMS till
072 321 8490, så ringer jag upp.
Varmt välkomna !
Tina Wueggertz

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



B FÖRENINGSBREV

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

Styrelsemöte
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.
Styrelsen håller sina möten i Fotoklubbens lokal kl 19.00 på följande tider:
12 februari, 11 mars, 16 april, 13 maj, 18 juni, 11 augusti, 9 september, 8
oktober samt 10 november.

Maila dina tips, frågor och ideér till ordf. 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/
Webbsida: http://eslov.naturskyddsforeningen.se/
Vårt program uppdateras regelbundet och detta får du info om via mail så
skicka din mailadress till arne.olsson@naturokultur.se

Vi samarbetar med:
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