
Program för Skellefteå Naturskyddsförening 2014
Besök vår nya hemsida:

skelleftea.naturskyddsforeningen.se
för att få mer information om arrangemangen. Det kommer mer!

22 februari  Fair Trade City Skellefteå? Alla välkomna till möte kl 13.00 
på IOGT, Magasinsgränd 2.

13 mars Årsmöte för Skellefteå NF. Föredrag: Hur odlar man hållbart? 
Om Permakultur.

Mars: Ugglelyssning. Se hemsidan.

21 april  Producera el med solpanel. Information i Ytterviks byagård       
kl 13.00.  

26 april Tjernobyldagen. Manifestation mot kärnkraft på Torget i 
Skellefteå kl 12. Samarr. med Kärnkraftfritt Bottenviken och flera.

26-27 april Kurs för Natursnoksledare i Skellefteå. Se hemsidan.

1 maj Fågelutflykt i samarr. med Turistföreningen. Samling kl 17.00 på 
Folkets Hus parkering.

4 -5 maj Naturskyddsföreningens länsårsstämma i Munkviken, Lövånger. 
Medlemmar välkomna. Se hemsidan

10 maj  Möt våren vid kusten. Vi tittar på fåglar, naturskog och 
fiskvandring i bäckar vid havet. OBS: Se hemsidan för ev. ändring av 
datum – p g a vårens framfart. Samling kl 17.00 i Bureå centrum för 
samåkning. Ta med fika, stövlar och varma kläder! 

18 maj Fågelutflykt i stadens närhet. Samling på norra sidan 
Lejonströmsbron kl 17.00.

Juni: inventering vattensalamander.

5 juni Naturnatten. Kvällsvandring med guide längs Naturstigen. Samling 
på Vitberget, vid stenbrottet kl 20.00

15 juni De vilda blommornas dag. Utflykt i samarr. med Botaniska 
föreningen. Samling på parkeringen vid Nordanå i Skellefteå för 
samåkning.Ledare Anders Lundmark, Telefon:070-581 87 54

3 aug Hur skapar man en äng? Slåtter och info på Paradisets äng kl 10.00. 
(Västra Hökmark 232). Har du frågor e-posta: 
skogspatrik74@gmail.com. Se hemsidan.

September: Svamputflykt med guide. Se hemsidan.

21 september Skogskurs i naturskogen med Patrik. Anmälan till: 
skogspatrik74@gmail.com. Mer detaljer på hemsidan.

OBS.  Skellefteå  Naturskyddsförening  kommer  inte  att  skicka  ut
Programmet  2014  med  post  till  medlemmar,  men  det  kommer  att
finnas  på  bibliotek.  Där  kan  du  få  hjälp  att  kolla  vår  hemsida:
skelleftea.naturskyddsforening.se. Du kan också ringa: 070- 56 48 902.

Välkommen att jobba aktivt – du behövs, hör av dig!

http://skelleftea.naturskyddsforeningen.se/
http://skelleftea.naturskyddsforeningen.se/

