ÅRSPROGRAM 2022
Onsdag 9 mars kl. 19.00 – 21.00. – en kväll mot skunkkallan.
Arvid Enemar från länsstyrelsen kommer till Mahults bygdegård och redogör varför och
hur vi ska göra för att hejda skunkkallans utbredning. Kontaktperson Jaana Svensson
tel. 070 945 57 29.
Lördag 9 april kl. 11.00 – vårstädning på Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa
ev. elda rishögar om det är möjligt. Ta med röjsåg, sekatör, krattor och glöm inte
fikakorgen! Kontaktperson Jaana Svensson tel. 070 945 57 29.
Torsdag 26 maj kl. 08.00 – gökotta på Klockarängen.
Samarrangemang med kyrkan. Ta med fikakorg för frukost på ängen!
Söndag 19 juni kl. 10.00 -13.00 naturreservatet Kvarnaberget.
Henrik Malm från länsstyrelsen guidar oss i den säregna ”kratteskogen”. Henrik berättar
om tillkomsten och hur området förvaltas idag. Vi går ca 2 km i delvis obanad och blöt
terräng. Stövlar eller kängor är nödvändigt. Ta med fika också! Samling p-platsen vid
Deromes kontor i Simlångsdalen kl. 10.00. Kontaktperson Karin Svedenman
tel. 0735 40 35 74.
Lördag 20 augusti kl.09.00 -12.00 liekurs på Björkelund.
Denna förmiddag kan du lära dej slipa lieblad och hantera lie av Ossian Ovik – professionell
instruktör. Du kan låna blad och liar – men ta gärna med egna. Störst fokus har vi på
slipningen. Vi tar den tid vi behöver, så kl. 12 är ingen exakt sluttid. Samarrangemang Halmstads Naturskyddsförening och Simlångsdalens Naturvårdsförening. Kontaktperson
Ebba Werner tel. 070 174 90 06.
Lördag 27 augusti kl. 10.00 -15.00 slåtter på Klockarängen.
Åter dags för slåtter på Klockarängen. Nu hoppas vi att vi är många som lärt sig hantera lien
– dock behövs även folk som räfsar ihop slaget gräs i högar. Föreningen bjuder på enkel
picknick-lunch. Kontaktperson Jaana Svensson tel. 070 945 57 29.
Onsdag 7 september kl. 17.30 – ca 19.30 svampexkursion med Kill Persson.
Vi undersöker vilka svampar som kan hittas i Simlångsdalens närområde. Samling kl. 17.30
på parkeringen mittemot Matöppet. Kontaktperson Karin Svedenman tel. 0735 40 35 74.
Söndag 9 oktober kl. 10.00 – 13.00 vandring i Porsbjär.
Henrik Malm guidar oss i Porsbjärs naturreservat som till stora delar består av en
naturskogsliknande barrskog blandad med mossar och kärr. Men det finns också lämningar
efter människor som bott här och brukat marken. Vi kommer att gå ca 2 km i delvis obanad
och blöt terräng. Stövlar eller kängor är nödvändigt. Samling kl. 10.00 p-platsen vid
Deromes kontor i Simlångsdalen. Kontaktperson Karin Svedenman tel. 073 504 35 74.
Lördag 15 oktober kl.10.30 – Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa och ev. elda ris.
Ta med röjsåg, sekatör, busksax för slybekämpning. Glöm inte handskar. Föreningen
bjuder på grillkorv samt fika. Kontaktperson Jaana Svensson tel.070 945 57 29.

VÄND > >

ÅRSMÖTE i Mahults Bygdegård
Föreningen kallar till årsmöte
söndagen den 6 februari 2022 kl. 15.00
Vi planerar för sedvanligt årsmöte med föredrag, fika och lotteri, men det kan
komma att ändras och bli digitalt – håll utkik på hemsida/facebook!

Tag gärna med goda vänner,
Naturvårdsföreningen välkomnar alltid nya medlemmar.
För mer information om föreningen och våra aktiviteter se
hemsida och Facebook
www.simnatur.se

Dags att betala medlemsavgift för 2022
Medlemsavgiften är 100 kr per år. För varje familjemedlem tillkommer 20 kr.
Vårt bankgiro är 163-1985. Glöm inte att skriva namn och e-post!

Medlemsavgift 2022: 100 kr + 20 kr för familjemedlem
Ange namn + e-postadress.

Simlångsdalen Naturvårdsförening
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Program för 2022 se andra sidan.
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