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24 februari. Sötvatten – värld av liv
Film av Johan Hammar, visas kl 12.00 – 
14.30 i Anderstorps skolans aula. Gratis. 
Länsstyrelsen berättar om hur man 
arbetar med att återskapar liv i älvar i 
norr, Byskeälven, Åbyälven och Rickleån. 
Tidigare har insatser gjorts i Bureälven, 
med stöd av Naturskyddsföreningens 
program Bra mijöval. Alla välkomna

10 mars. Kärnkraftsaktion
Med anledning av Fukushimadagen 11 
mars protesterar Kärnkraftsfritt 
Bottenviken och NF mot Fennovoimas 
byggande av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, 
Finland. Start kl 11.30 på Torget i 
Skellefteå den 10 mars.

22 mars. Naturskyddsföreningens 
Årsmöte
Kl 18.30 på Studiefrämjandet. Patrik 
Nygren, van skogsinventerare, berättar 
om Naturskogar i Skellefteå. Sedvanliga 
förhandlingar. Alla välkomna!

Vill du jobba aktivt i NF:s 
Skelleftekrets? Du kanske kan 
planera en cafékväll, jobba med 
klädbyte, bygga fågelholkar, leda 
en utflykt eller visa upp naturen 
för nyinflyttade? Vi behöver 
krafter.

14 april. Klädbytardag
Start kl 11.00 på Studiefrämjandet. Lämna 
in vuxenkläder, skor, väskor - och byt! Mer
om tider och upplägg på hemsidan.

1 maj. Fågelskådning
Samling på Folkparkens parkering kl 
17.00 för samåkning. Guidning av Gunnar 
Lundberg, 076-108 30 72. Ta med grova 
skor och fika. Utflykten i samarbete med 
STF. 

Cykelklubben
I maj startar Cykelklubben sina utflykter. 
Info och kontakt: 
cykelklubbenskelleftea.blogspot.se 
Facebook: Cykelklubben Skellefteå
Mejl: eje.marklund@gmail.com 
Eje 076-81 16 799

30 maj. Cykeldag
Samarbete mellan Skellefteå kommun, NF,
andra föreningar och företag. Start kl 17.30
vid Bryggarbacken. Möjlighet att prova en 
elcykel. En cykelrunda startar kl 18.00. Det
är inte en tävling, men priser lottas ut 
efteråt.

5 juni. Naturnatten
Vandring med guide på Vitberget, i 
kvällsljus och fågelsång! Samling vid 
stenbrottet nära Vitbergsstugan kl 20.00.

17 juni. De Vilda Blommornas Dag
Mer info på kretsens hemsida senare.

Mycket annat blir det också under 
året, bl.a. cafékvällar kring aktuella
ämnen. Håll utkik efter NF:s 
gruppmejl och facebook, eller kolla
vår hemsida för nyheter och 
uppdateringar: 
skelleftea.naturskyddsforeningen.se  

Om du har e-post men inte får våra
mejl – hör av dig till: 
b  arbro.viklund@telia.com   eller 
tel 070 – 56 48 902.

Adress: Studiefrämjandet
Magasinsgränd 3, Skellefteå
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