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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 2021
Namn Tel Mail. Ansvarsområde
Arne Olsson 0734-303 564 arne.olsson@naturokultur.se Ordförande.
Tina Jönsson 0732-678462 tina.e.json@gmail.com Sekreterare
Lars-Olov Strand 0708-838 898 lars-olov.strand@telia.com Kassör
Filip Mårtensson 0707-154447 gusmartfi@student.gu.se

Birgit Ivarsson 070-5350376 ivarsson.y@telia.com Naturfoto
Tina Wueggertz 0413-18850 tcih68@hotmail.com Natursnokarna
Stella Irskog stellairskog@hotmail.com Adj.
Sanne Irskog sanneirskog@hotmail.se Adj.
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 2021. Ett coronavirus
och som vi nu vet, vände upp och ner på vår tillvara. Det
blev en massa människor sjuka och det utfärdades
restriktioner för att förhindra smittspridning. Många har
avlidit och pandemin pågår fortfarande. Ljuset i tunneln,
är att nu finns det vaccin som verkar att fungera och att
man räknar med att en stor del av befolkningen ska vara
vaccinerade framåt sommaren.

ENF kommer att bedriva verksamheten digialt med hjälp
av det digitala mötesprogrammet Zoom. Det går att den vägen ha
föreläsningar, bildvisningar vanliga möten etc. Du kan hitta information om
Zoom på nätet och på Youtube. Den här filmen på Youtube är instruktiv och
visar på ett bra sätt hur man kommer igång.
Klicka på: Zoom för studenter - anslut till ett möte - YouTube

Vi kommer också att ordna utomhusverksamheter och exkursioner. När det
gäller samåkning medverkar vi inte till detta. Vi samlas som vanligt vid
Gasverksgatan för gemensam färd eller direkt vid målet.

Vi har lämnat vår lokal och ska nu samarbeta med Vuxenskolan. De har sina
lokaler förlagda till Ystadsvägen 10 (på hörnet vid gamla spritfabriken, granne
med dansstudion Attitude 69). Du hittar lokalerna innanför första grinden med
ingång mot Trehäradsvägen.

Arbetsgrupper får lättare att samverka med varandra genom de digitala
lösningarna och måste inte träffas fysiskt. Det underlättar och förhoppningsvis
ger fler möjligheter att vara med. Det vanliga sättet att träffas är förstås det
bästa då det sociala samspelet alltid är viktigt.

Vår förhoppning är att kunna utveckla fler arbetsgrupper för att få fler aktivt
engagerade.

Välkommen att vara med!

Arne Olsson
Ordf

https://www.youtube.com/watch?v=KfrkaLPfScM


Natursnokarnas program 2021

För opretentiösa nyfikna små och stora människor finns möjligheten att snoka i
naturen med Natursnokarna!

År 2021 är fyra tillfällen inplanerade, två på våren och två på sensommaren.
Alla till samma plats vid en bäck i skogen för att notera naturens förändringar.

11 april , samling 10:00 Rövarekulans parkeringsplats

9 maj, samling 10:00 Rövarekulans parkeringsplats

29 augusti, samling 10:00 Rövarekulans parkeringsplats

12 september, samling 7:00 Rövarekulans parkeringsplats (den arla tiden ökar
chanserna för en mer magisk morgonvandring, kanske i älvors dimdansande
sällskap!)

Medtag en liten matsäck och kanske en filt att sitta på!
Gummistövlar kan nog också vara bra!

Alla tillfällen är lagda på en söndag. Föranmälan två veckor innan varje tillfälle
via SMS till 072-3218490
Vill du ha kontakt med mig (Tina) ang natursnokarna så skicka ett SMS till 072-
3218490, så ringer jag upp. Anmäl gärna om du vill vara med och engagera dig.

Mer om natursnokarna www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna

Varmt välkomna !
Tina Wueggertz

http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna


Miljögruppen

Miljögruppen träffas regelbundet och pratar om allt mellan himmel och jord. Vi
anordnar bland annat studiecirklar och workshops på tema klimat och
hållbarhet, fixar frö- och sticklingbyte och anordnar miljövänliga veckan i Eslöv.
Vill du vara med och hänga? Eller kanske vill du ha hjälp att leda ditt eget
event?
Kontakta oss: tina.e.json@gmail.com

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. Du lämnar in fröer i utbyte mot andra fröer.
Fröbiblioteket är till för alla som vill dela fröer med varandra - nybörjare som
proffs.
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/ person (så räcker det till alla)
2. Odla och njut
3. Dela med dig av fröer från dina plantor genom att lämna till fröbibliotekets
insamling.

Fröbyte
Eslöv eget fröbibliotek behöver DIN hjälp att samla in fröer och vi anordnar
därför fröbyte där du kan fylla på ditt förråd och hjälpa andra med nya
spännande sorter. Du kan alltid lämna in fröer i den röda frölådan på
biblioteket i Eslöv. På biblioteket finns också ett skåp med fröer att ta med sig
hem.

Söndagen 21 mars kl 10 - 13 anordnar vi ett event för att uppmärksamma
fröbiblioteket - håll utkik för mer information när det närmar sig!

Sticklingsbyte
söndag 23 maj 10-13
Sticklingsbyte funkar precis som klädbyte - du tar med dig plantor och kan byta
dem mot lika många nya. Börja alltså plantera dina sticklingar redan nu så har
du fler att byta med :)

Håll utkik för mer information när det närmar sig! Vi hoppas på lättare
restriktioner framåt våren.

mailto:tina.e.json@gmail.com


Vårprogram 2021
”Solens och vindarnas ö” - Öland

Tisdag 16 februari kl 19.00 Via Zoom
Öland - ett paradis för blomsterälskare och fågelskådare. Över hela ön är det
nära till fina upplevelser i naturen. Arne Olsson visar bilder från naturen och
kulturen. Det blir ett axplock av bilder från mina många besök på ön. Du får
naturligtvis tips om fina besöksmål. Zoom-mötet ger dig möjlighet att själv
också visa bilder eller berätta om någon speciell plats eller upplevelse.
Välkommen till Solens och Vindarnas Ö.

Ansvarig Arne Olsson
Join Zoom Meeting ”Klicka på eller skriv in i din webbläsare”
https://us02web.zoom.us/j/84047522978?pwd=eTBnSmV1MzF3TkwwWGZTd3
R4dUp0Zz09

Meeting ID: 840 4752 2978
Passcode: 460775

https://us02web.zoom.us/j/84047522978?pwd=eTBnSmV1MzF3TkwwWGZTd3R4dUp0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84047522978?pwd=eTBnSmV1MzF3TkwwWGZTd3R4dUp0Zz09


Ny stambana Hässleholm - Lund

Torsdag 18 februari kl 19.00 Via Zoom

Den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund, genom Eslövs kommun.

Varför behövs en ny järnväg?
Hur påverkar de olika alternativen till spårdragningen Eslövs kommun?

Hur påverkar spårdragningen i grannkommunerna våra alternativ i Eslöv?

Vi genomför ett digitalt möte via Zoom där utvecklingsstrateg Magnus
Månsson, Eslövs kommun medverkar med info och svarar på frågor.

Mer info på www.trafikverket.se/hassleholm-lund

Join Zoom Meeting klicka på:
https://us02web.zoom.us/j/88476855975?pwd=TTgrMXRvZ0xPL2VLU0R1YU-
NIQWE2dz09

Meeting ID: 884 7685 5975
Passcode: 797375

Fröbyte

Söndag 21 mars kl 10.00 - 13.00
Utomhus vid Trollsjön
Mer info via webb, mail och facebook
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Årsmöte

Torsdag 25 mars kl 19.00 Digitalt via Zoom
Härmed kallas till årsmöte tisdag 24 mars kl 19.00. Dagordning enligt stadgarna.
Om restriktionerna tilllåter så fixar vi lokal för fysiskt möte.
Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-02-14 och skickas
till Arne Olsson Kärrstorpsvägen 5 241 74 Stehag eller via mail:
arne.olsson@naturokultur.se

Dina idéer, tankar och förslag är värdefulla.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det snackepaus med hemmafixad fika.

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

Varmt välkomna Ansvarig: Styrelsen

Join Zoom Meeting Klicka på:
https://us02web.zoom.us/j/82651554520?pwd=SmEvTEwxTlVYYTA4d2t5dHY-
xeDVwQT09

Meeting ID: 826 5155 4520
Passcode: 237142

mailto:arne.olsson@naturokultur.se
http://www.vanernatur.se
https://us02web.zoom.us/j/82651554520?pwd=SmEvTEwxTlVYYTA4d2t5dHYxeDVwQT09
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Röjning och fagning på ängen i Kastberga

Lördag 10 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 ca kl 12. Vi börjar
med en gemensam fika och planering. Alla är välkomna! Kom när du kan och
stanna så länge du vill.

Ta med fika,  arbetsredskap och gärna arbetshandskar.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson

”Blommor och bi i trädgården”

Onsdagen 14 april kl 19.00 Digitalt via Zoom
Lite om olika pollinatörer, deras betydelse för pollinering och behovet av
biväxter från vår till höst. Professor Bengt Nihlgård föreläser.

Om restriktionerna tilllåter så fixar vi lokal för fysiskt möte.
Välkomna till en fin kväll.

Ansvarig: Styrelsen

Join Zoom Meeting Klicka på:
https://us02web.zoom.us/j/82540625288?pwd=aWVWVHlUMGthQXNlcEJ1RH
ovOEVzQT09

Meeting ID: 825 4062 5288
Passcode: 471763

https://us02web.zoom.us/j/82540625288?pwd=aWVWVHlUMGthQXNlcEJ1RHovOEVzQT09
https://us02web.zoom.us/j/82540625288?pwd=aWVWVHlUMGthQXNlcEJ1RHovOEVzQT09


Vandring i Fulltofta

Lördag 8 maj kl 9.00
Vi åker till Fulltofta för en vandring i naturreservatet, gör ett besök vid
storkhägnet samt korvgrillning och fågelskådning vid Gäddängen.
Tag med dig kikare, fika och korv att grilla.
Samling kl 8.30 korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv eller direkt
vid P-plats naturreservatet mellan Ludviksborg och Fulltofta

Ansvariga: Styrelsen

Sticklingsbyte

Söndag 23 maj kl 10.00 - 13.00
Utomhus vid Trollsjön
Mer info via webb, mail och facebook

De vilda blommornas dag

Söndag 13 juni kl 10.00
Vi besöker några naturområden i Eslövs kommun. Lokal bestämmes senare.
Samling vid korsningen Gasverksgatan - Trehäradsvägen kl 9.30
Mer info mailas ut senare och den kommer även att publiceras på vår
webbsida/facebook.

Ansvariga: Styrelsen

Planering inför slåtter

Torsdag 5 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.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson



Slåtter i Kastberga

Lördagen den 7 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.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson

Naturfotogruppens program våren 2021

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. 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.

Väl mött!
Ansvariga Annie, Thorbjörn och Birgit

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

https://www.facebook.com/eslovsnaturskyddsforening/
https://www.facebook.com/eslovsnaturskyddsforening/
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mailto:arne.olsson@naturokultur.se


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

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

Jag saknar eller har fel mailadress till dig.

Därför får du detta program i din brevlåda. Du missar
uppdateringar och möten med kort varsel. Dessutom skickar
jag via mail påminnelser inför de flesta träffarna. Jag är
väldigt tacksam om du vill skicka din mailadress (om du har)
via ett mail till mig.

arne.olsson@naturokultur.se

Tack på förhand.

mailto:arne.olsson@naturokultur.se

