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Val år med na tur och mil jö i fo kus...?
I år är det val år och 9 sep tem ber går för hopp-
nings vis en stor mängd na tu räl ska re och mi l-
jö vän ner till val ur nor na.

Na tur skydds före ning en fö ljer riks dags par-
ti er nas na tur vårds- och mi ljö po li tik med stort
in tres se. I rap por ten ”Mi ljö löf ten för fram ti-
den” (sep tem ber 2014) re do gjor des för par ti-
er nas ställ nings ta gan den in nan va let 2014.
Där konstaterades bland annat att:

”So ci al de mok ra ter na stäl ler sig en dast bak-
om sju av våra 18 för slag (39 %), sam ma
siff ra för Mo de ra ter na är sex för slag (33 %).
I fle ra fall sli rar par ti er na dess utom på
svaren...”

”Den över gri pan de slut sat sen av  parti-
gransk ningen är att både So ci al de mok ra ter na
och Mo de ra ter na ris ke rar att vara brom sklos-
sar för ett pro gres sivt mi ljö ar be te...”

”Mi ljö par ti et stäl ler sig bak om samt li ga
våra re form för slag...”

”I gransk ning en fram står även Vän ster par-
ti et som mi ljö eng a ge rat par ti och stäl ler sig
bak om 16 av våra 18 förslag.”

”Sve ri ge de mok ra ter na tar med god mar gi-
nal hem pri set som mi ljög ransk ning ens bot-
ten napp då par ti et inte stäl ler sig bak om ett
enda av fö re ning ens miljöförslag.”

Na tur skydds före ning en har ock så publi ce-
rat rap por ten ”Fyra för lo ra de år för mil jön”,
som samman fat tar en ”Gran skning av riks-
dags par ti er nas mi ljöin sat ser 2010–2014”.
Den finns, lik som öv ri ga rap por ter, till gäng-
lig på www.naturskyddsforeningen.se .

Ja, så här såg si tu a tio nen en ligt Na tur-
skydds före ning en ut in för för ra va let. Na tur-
skydds före ning en har ock så lö pan de rap por-
te rat om ut veck ling en un der in ne va ran de
man dat pe riod 2015–2018, med ett nytt kli-

mat po li tiskt ram verk, sto ra sats ning ar på na-
tur vård och diskussionerna om flygskatt.

Lik som vid var je val får val re sul ta tet en
be ty dan de in ver kan på na tur- och mi ljö frå-
gor na på alla de tre ni vå er na: kom mun,
 lands ting/re gion och riks dag. Vi i Na tur-
skydds före ning en hop pas att na tur- och mi l-
jö frå gor na får en stor plats i kom man de val-
rö rel se de bat ter och att väl jar na hål ler sig in-
for me ra de om re spek ti ve par tis ställ nings ta-
gan den i de frå gor vi vär nar om. För hopp-
nings vis ut kom mer en ny rap port från Na tur-
skydds före ning en med par ti er nas val löf ten
och analys, innan det är dags att gå till
urnorna. Tag gärna del av den.

Anna Hans son
Ord fö ran de Alings ås Na tur skydds fö re ning
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Anna Hans son.

Omslags fo to: Mats An ders son.



Följ oss i sociala medier!
Vi finns nu på Facebook, Twitter och Instagram. Sök rätt på oss:

Naturskyddsföreningen Alingsås

SNF Alingsås
(@SNF_Aling)

@naturalingsas
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Kat tug gla. Foto Mats An ders son.
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Alings å skret sens Skogs grupp
Skogs grup pen ar be tar ak tivt
med att spå ra upp, be döma och
för sö ka skyd da vär de ful la
skog som rå den i vår kom mun.

Alings ås in vå na re har det väl för spänt vad
av ser när na tur, d.v.s. till gång till na tur om rå-
den på myck et kor ta av stånd från sta dens
cen trum i alla rikt ning ar, nå got som kom-
mu nen ock så har efter strä vat i sin pla ne ring.
Den na när na tur om fat tar även fle ra kom mu-
na la na tur re ser vat, Hjort mar ka och Kvarn-
sjön, inom sta dens hank och stör. Vår när-
na tur är dess utom va ri e rad, från Mjörns och
Gerds kens strän der (med bad möj lig he ter),
ännu öpp na fort fa ran de obe byggd jord-
bruks mark till rena na tur sko gar i re ser va ten.
När na tur läm par sig för dag li ga pro me na der
och be sök, vil ket blir tyd ligt vack ra vår da-
gar då en mängd män ni skor är ute och 'pro-
me ne rar'. Pro me nad vän li ga om rå den är vik-
ti ga för folk häl san, t.ex. 'Häl sans Stig' i
Nolhaga.

Na tu ren i ett skogs re ser vat är skyd dad -
läm nad till 'fri ut veck ling' och na tur skogs lik
vil ket ibland kan se gan ska stö kigt ut, dock
så vik tigt för få gel liv och and ra ar ter,
samman fat tan de be nämnt bio lo gisk mång-
fald. Men även i öv rig kom mu nal när na tur

är det vik tigt att skogs mar ker nytt jas på ett
sätt så inte ri si ga kal hyg gen er sät ter strö v-
om rå den med svamp- och bär mar ker. Kom-
mu nen mås te där för nytt ja hyg ges fria me to-
der i den skog som man bru kar. En skil da
äger ock så 'när na tur' och kom mu nen kan
vara en fö re gång a re som i di a log med öv ri-
ga äga re aktivt kan förespråka att sådana
metoder används där så är möjligt.

För den som rör sig läng re ut från sta den,
t.ex. på Rö de ne pla tån, Ris ve den el ler sko-
gar na ös ter om sta den, blir re sul ta tet av det
ra tio nel la 'mo der na' skogs bru ket med kal-
hyg gen, ena han da gran plan ta ger och oge-
nom träng li ga gall ra de om rå den myck et tyd-
ligt. Slu tav verk nings bes tånd, för vis so i
mång as tycke ströv vän li ga och öpp na, är
ock så of tast lik åldri ga mo no kul tu rer där
löv trä den plock ats bort un der en 60- till
100-årig växt pe riod. Plöts ligt är de bor ta!
Be stån den har ringa lik het med skog, det
främ sta skä let till att många ar ter med skog
som livs mi ljö idag är röd lis ta de. Ar ter na
krä ver bl.a. kon ti nui tet och t.ex. död ved i
oli ka for mer, vil ket kom mer med hög ål der.
Pro ble met har upp märk sam mats och åt gär-
der fö resla gits, bl.a. mi ljö mål och
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hänsynsarbete för skogsbruket, dock görs
alltför för lite alldeles för sent i nuläget.

En ak ti vi tet äm nad att råda bot på det ta är
pla ne ring för GRÖN INFRASTRUKTUR,
vil ken på gått någ ra år och hös ten 2018 ska
re sul te ra i hand lings pla ner på re gio nal nivå.
GI de fi ni e ras som:- ett eko lo giskt funk tio-
nellt nätverk av livs mi ljö er och struk tu rer,
na tur om rå den samt an lag da ele ment som
ut for mas, bru kas och för val tas på ett sätt så
att bio lo gisk mång fald be va ras och för sam-
häl let vik ti ga eko sys tem tjän ster främ jas i
hela land ska pet. I prak ti ken in ne bär ar be tet
med grön in fra struk tur att skydd, be va ran de,
res tau re ring och åter ska pan de av livs mi ljö-
er, eko sys tem funk tio ner och na tur li ga pro-
ces ser be ak tas i så väl fy sisk pla ne ring och
på gå en de mark- och vat te nan vänd ning som
i bru kan de och för valt ning av na tur re sur ser.

Alings ås skogs grupp ar be tar med in ven te-
ring ar till sam mans med skog sak ti va från
kret sar na i Ale och Le rum inom den s.k.
Ris ve deng rup pen. I grup pens ar be te har
fler ta let av de sis ta kvar va ran de os kyd da de
na tur skogs lik nan de om rå de na in ven te rats,
och ett stör re an tal sig nal- och röd lis ta de ar-
ter av mos sor, la var, svam par, kärl väx ter
och fåg lar har re gi stre rats. I dags lä get finns
ca 200 sig na lar ter (som på vi sar na tur vär den)
och 120 röd lis ta de (säll syn ta ho ta de) ar ter
be lag da i Ris ve dens oli ka bio to per, vil ket
gör om rå det till en vär de trakt Ut an för re ser-
va ten (to talt ca 15 km² av to talt ca 200 km²)
finns  bio tops kydd och nyck el bio to per
sprid da som öar i ra tio nellt bru ka de om rå-
den. Här skul le Grön In fra struk tur verk li gen
kun na göra skill nad. Vi får följa arbetet och
se. Kanske påverka?

Leta upp, re gi stre ra och för sö ka få skydd
för om rå den med höga na tur vär den är en
vik tig upp gift som Skogs grup per job bar
med. Har du upp täck ar glä dje och gil lar frisk

luft så är du väl kom men i Alings ås skogs-
grupp. En in tres sant och spän nan de upp le-
vel se, sär skilt när ett nytt om rå de in ven te ras
för för sta gång en. Blir vi fler så kan vi bör ja
tit ta på om rå den även i öst ra de len av vår
skog ri ka kom mun. Art kun skap för vär var vi
suc ces sivt un der fältarbete och kanske lite
'nycklande' på kammaren.

Någ ra Ris ve den re ser vat kom mer ock så att
be sö kas un der årets ex kur sio ner med Mats
An ders son som le da re. Lå ter det in tres sant?
Kon tak ta Fre drik Åstrand (0702-24 86 69),
In gvar An ders son (0703-38 01 49) el ler
Len nart Gus taf son (0722-16 77 00) i
Skogsgruppen.
Bil der till det ta in slag: Mats An ders son
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Na tu rsno kar na
Alings ås Na turs no kar häl sar nya och gam la
fa mil jer väl kom na att till sam mans lära sig
mer om na tur och fri lufts liv runt Alings ås. Vi
sam las för det mes ta var an nan ons dag mel lan
klock an 18.00-19.30. Vi fi kar var je gång och
ibland tän der vi en bra sa och gril lar. Vi är
både in om hus och ut om hus och det går bra
att bara kom ma vis sa gång er. Le da re är Dag-
mar Gil deb rand tele fon: 0736-88 87 56 och
Ma rie Sund vall tele fon: 0738-00 40 08. Väl-
kom na att kon tak ta oss!

Sno kar prog ram VT 2018

7/3 Kar tor nas ma gis ka värld. In om hus i
Ka bom hu set 18.00-19.30

21/3 Få gelk väll med start vid Ka bom hu set.
Ut om hus och in om hus. 18.00-19.30

11/4 Sno ka rak ti vi tet runt Tall hyd dan. Sam-
ling vid Tall hyd dan. 18.00-19.30

21/4 Lör dag i Bro backa na tur re ser vat.
10.00-13.00

2/5 Vår-koll i Stads sko gen. Bra sa och
grill ning. Sam ling vid ”Vil la De cum”.
18-19.30

16/5 Ka no tut färd. För plats och tid kon tak-
tas le dar na.

1-2/6 Över natt ning på Damm sjöås. Sam ling
18.00 på fre da gen. Slut vid 11.00 på
lör da gen.

28-29/7 Sno klä ger i Härs jö näs

5/9 Van dring längs Sä ve ån med Bä ver-
spa ning! Sam ling vid Rädd nings tjän-
stens lo ka ler. 18.00-19.30

Sno kar prog ram HT 2018

19/9 Snok ning vid Öst bo vik. 18.00-19.30

6/10 Lör dag. En li ten van dring runt
Damm sjöås med mat lag ning efter åt.
10.00-13.00

17/10 Skat tjakt och bra sa i Klock a re gårds-
sko gen. 18.00-19.30

31/10 Snok ning om Alings ås re nings verk
och vat ten verk. Lo kal med de las se na-
re. 18.00-19.30

14/11 Vi ska par egna dörrk ran sar. Lo kal
med de las se na re. 18.00-19.30

28/11 Av slut ning med ju lens väx ter. Ni
bjuds på fika. Lo kal med de las se na re.
18.00-19.30
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Na tur- och mi ljöp ri set

Alings ås Na tur skydds fö re ning har se dan
2009 år li gen de lat ut ”Na tur pri set”. Pri set
har gått till den/de som på ett för tjänst fullt
sätt ar be tat för vår när na tur, gag nat lo kal
na tur vård el ler bi dra git till ökad kän ne-
dom om vår när na tur.

På års mö tet/krets stäm man 6/2 2018 be-
slu ta de mö tet att pri set nu ska vara ”Na-

Foto: Mats An ders son.

tur- och mi ljöp ri set”. Det ta ska par en möj-
lig het att upp märk sam ma och visa vår
upp skatt ning även för de som på ett för-
tjänst fullt sätt och i ett lo kalt eng a ge mang
bi dra git till att skydda miljön.

Fö re ning ens sty rel se ut gör pris kom mit té
och mot tar tack samt för slag på lämp li ga
kan di da ter till 2018 års pris, som kom mer
att ut de las i sam band med årsmötet 2019.
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Alings ås plang rupp
Mar kan vänd ning en fö rän dras stän digt. Nya
bygg na der och vä gar kom mer till. Vi har
be hov av grus- och berg täk ter. Vind- och
vat tenkraft be hövs för vår el för sör jning.

Kom mu nens mar kan vänd ning fram går av
oli ka pla ner. Pla ner na be skri ver in rikt ning-
en för hur Alings ås skall se ut, fun ge ra och
ut veck las nu och i framtiden.

Mar kan vänd ning en står ofta i kon flikt
med na tur och mil jö. Na tur skydds före ning-
en i Alings ås har där för bil dat en grupp,
Plang rup pen, för att stu de ra, dis ku te ra och
ytt ra sig över ären den kopp la de till vår na tur
och mil jö. Ex em pel på ak tu el la ären den där
vi ytt rat oss är sträck ning en av E20 ge nom
cen tra la Alings ås, an sö kan om upp fö ran de
av vind kraft verk på Rö de ne pla tån, kom mu-
nens Över siktsplan och byg gan det av  Sjö-

staden vid Gerds ken. E20-pro jek tet har som
be kant gått i stå och våra po li ti ker har ännu
inte an ta git nå gon ny Över siktsplan. Även
den fort sat ta pla ne ring en av den fram ti da
Mjörn stran den, ett om rå de av stor vikt som
närrekreationsområde för kommunens
invånare, tycks dröja ett tag till.

Vi är en grupp som träf fas lite då och då
för att tit ta när ma re på ak tu el la ären den som
be rör vår kom mun. Det är en mängd sto ra
och vik ti ga frå gor som fö re ning en får på re-
miss. Våra yt tran den fo ku se rar på hur man
på bäs ta sätt skall be ak ta na tur- och  miljö-
aspekter. Kom gär na med i det ta ar be te. Hör
av dig till Ma rie Sund vall tfn 0738-00 40 08
el ler Len nart Gus taf son tfn 0722-16 77 00 i
grup pen. Ta chan sen att eng a ge ra dig och
påverka vad som händer i vår kommun!



Brobacka naturreservat – En pärla i
Alingsås kommun
Här finns en spän nan de och dra ma tisk na tur
som for ma des för 10 000 år se dan. Van d-
rings le den som pas se rar många av om rå dets
jät teg ry tor bör jar vid det lil la sol dat tor pet
och sling rar sig upp till en fin ut siktsplats
uppe på ber get. Var je sön dag från den 13
maj till den 9 sep tem ber är stu gan öp pen för
be sö ka re mel lan kl 11–15 då med lem mar i
Alings ås na tur skydds fö re ning är där som
stug vär dar. Inget in trä de. Tag gär na med dig
en fi ka korg som du kan av nju ta på slåt te r-
äng en fram för stu gan el ler uppe på ber gets
topp.

Varmt väl kom men!

Bro back ag rup pen:
Bo dil Hil den wall
bo dil.hil den wall@gmail.com

Stel lan An ders son
stel lanan ders son_47@ya hoo.se

Ste fan By dén
ste fan@by den.nu

Dag mar Gil deb rand
dag marm gil@gmail.com

www.bro backa.se
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Pro gram 2018

Mars
Söndag 18/3
Van dring i Ris ve den
Ekli den/Ig le kärr
Vi åker in till skogs re ser va ten i Ris ve den.
Den na gång går vi en run da i Ekli den/Ig le-
kärr.

Det blir en gan ska lång van dring längs sti-
gar och en del blö ta re mar ker. Stöv lar och
fika är nöd vän di ga.

Vi kom mer vara ute ca 4 tim mar.
Sam ling för av färd på par ke ring en ut an för

WILLYS kl 10.00. Där i från sa må ker vi mot
Kvar na bo och vid a re mot Skepplanda.

Vill du an sluta ef ter vä gen, hör av er till
Mats An ders son, 0706-188123

Torsdag 29/3
Ug gle kväll
Vi hop pas på bra vä der och be sö ker ug gle-
mar ker i ut kan ten av Alings ås. Ti di ga re år
har vi lyck ats hit ta ber guv, kat tug gla,  pärl-
uggla och spar vug gla. Vi tar ett läng re stopp
där vi tän der en bra sa så ta gär na med nå got
att gril la el ler an nan fika. Var ma klä der,
oöm ma skor och fick lam pa är ock så bra att
ha.
Sam ling kl 19 vid Wil lys par ke ring för sa m-
åk ning i bil. Vi är till ba ka ung e fär kl 23.
An sva rig: Fre drik Åstrand, tfn 0766-376348

April
Framtidsveckan 7–15/4

Måndag 9/4
Vad vill Na tur skydds före ning en
Ka rin Lex en, Ge ne ral sek re te ra re i Na tur-
skydds före ning en be sö ker oss i Alings ås.
Ti den är 18.00 och plats med de las i Fram-
tids veck ans pro gram och på vår hem si da, Fa-
ce bo ok och In stag ram.

En kväll i framtidsveckan
Smås ka ligt jorb ruk
– när pro du ce rad mat
In ge mar Zach ris son be rät tar om smås ka lig
pro duk tion på ett mil jö- och kli matvän ligt
sätt på går den Mys ten. Vi dis ku te rar se dan
hur den vik ti ga när pro duk tio nen kan ökas av
fram för allt ekologiska produkter.

Ons dag 11/4
Möte i skogs grup pen
Vi träf fas kl. 19 i Stu di e främ jan dets lo kal
som finns på and ra vån ing ovan Ra mi rent
Gö te borg svä gen 10. Info och dis kus sio ner
om vad vi kan job ba med inom Alings ås kn.
An sva rig: In gvar An ders son, tfn. 0322-713
31 el ler 070-338 01 49.

Lör da g 14/4
Kläd by tar dag
Skaf fa en ny gar de rob ge nom att byta dina
klä der mot nå gon an nans! Läs mer om tid
och plats i fram tids veck ans pro gram och på
vår hem si da/Fa ce bo ok
An sva rig: Siri Nord berg, 0767-66 80 50,
Elsa Höök, 0725-44 96 65



Tis dag 17/4
Fag ning av än gen i Bro backa
Sam ling på par ke ring en vid Wil lys kl. 17.45
för sa måk ning. Med tag löv räf sa, se ka tör och
na tur ligt vis fika. Un der fi ka pau sen lyss nar vi
till vår fåg lar nas sång
An sva rig: Bo dil Hil den vall, tfn 0322-50763

Onsdag 18/4
Öp pet sty rels e mö te
Stu di e främ jan det kl 18.30-20.00
Väl kom men att som med lem me dver ka på ett
sty rels e mö te. Vi pra tar om ak tu el la hän del-
ser, pro gram punk ter, ön ske mål från dig som
med lem, med mera.
Lo kal: Stu di e främ jan det på Gö te borg svä gen
10 (trap por). Fö ran mä lan inte nöd vän dig.
Väl kom men.
An sva rig: Anna Hans son, tfn 0322-148 44

Mån dag 23/4
Möte i Plang rup pen
Vi träf fas kl. 19 i Stu di e främ jan dets lo kal
som finns på and ra vån ing ovan Ra mi rent
Gö te borg svä gen 10. Info och dis kus sio ner
om kom mu nens plan ar be ten och hur vi i Na-
tur skydds före ning en kan ar be ta för att hän-
syn tas till na tur vårds frå gor na.
An sva rig: Len nart Gus taf son tfn. 0322-63 81
75 el ler 072-216 77 00

Ons dag 25/4
Vår van dring i Hjort mar ka
I vår fag ra mar ker gör vi en lät ta re rund vand-
ring inom re ser va tet och tar fi ka paus på ber-
gen vid St. Kroks jön. Vi tit tar på vår väx ter,
mos sor och la var och nju ter av få gel sång en.
Åter vä gen går via Toll sjön och rulls tols-
spång en. Vi är ute ca 2 tim mar och går ca 4
km på fina sti gar. Sam ling vid Hjort går dens
p-plats kl. 18.
An sva rig: In gvar An ders son, tfn. 0322-713
31 el. 070-338 01 49.

Maj
Lör dag 5/5
Läns stäm ma i Bengts fors
Årets värd är Skogs dal kret sen i Bengts fors.
Stäm man är öp pen för alla med lem mar så ta
chan sen att be vis ta stäm man och få en in-
blick i läns för bun dets ar be te och lär kän na
na tu ren kring Ste ne byäl ven (se Nor ra Älvs-
borgs hem si da för mer info). Sam ling kl.
9.30 för fika och kl. 10.00 bör jar för hand-
ling ar na. Med tag lunch som vi äter ute.
Finns in tres se så an mä ler du dig till: In gvar
An ders son tfn. 0322-713 31 el ler 070-338
01 49 se nast 29/4, så ord nar vi sa måk ning.
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– Miljödiplomerat Alingsåsföretag –

Plangatan 20 * 441 30 Alingsås
Tel. 0322-10799 * E-post: 032210799@telia.com

www.centraltryckeriet-alingsas.se

Alla ar ran ge mang
görs i sam ar be te med
Stu di e främ jan det



Tis dag 15/5
Blom ster van dring ar
Till sam mans med Träd gårds fö re ning en så
görs un der vår-för som mar någ ra van dring ar
till oli ka om rå den för att se lite av trak tens
vil da väx ter. Den för sta görs 15 maj och vi
sam las vid Mjörn vallen kl. 18.00. Ta med
fika. Vid var je träff be stäms se dan näs ta mål
för exkursion och datum.
An sva rig: In gvar An ders son, tfn. 0322-713
31 el ler 070-338 01 49.

Ons dag 16/5
Bro backa, städ ning och fag ning
Sam ling på par ke ring en vid Wil lys kl. 17.45
för sa måk ning. Vi fort sät ter med städ ning
inne och röj ning av le der na. Om örn bräk nar-
na kom mit upp så slår vi av dem med lie ock-
så. Un der fi ka pau sen lyss nar vi till
vårfåglarnas sång
An sva rig: Bo dil Hil den vall, tfn 0322-50763

Sön dag 20/5
Få gel mor gon Nol ha ga
Vi sam las i få gel tor net kl 06 och bör jar med
en kor ta re pro me nad för att lyss na in få gel-
kö ren på Nol ha ga berg och i Kongo. Se dan
åter vän der vi till få gel tor net för att fika och
fort sät ta spa na ef ter sträck an de och ras tan de
fåg lar. Var ma klä der kan behövas i
fågeltornet.
An sva rig: Mats An ders son 0706-18 81 23,
Fre drik Åstrand, tfn 0766-37 63 48

Tis dag 22/5
Van dring i Bro backa
I sa mar rang e mang med Väst kust stif tel sen
ord nas en kor ta re van dring stur un der kväl len
inom re ser va tet. Sam ling kl. 18 vid par ke-
ring en i an slut ning till reservatet.
An sva rig: Stel lan An ders son tfn 0322-63 69
28, 0706-07 62 47

Juni
Tisdag 5/6
Na tur nat ta med  fladdermus-
kväll och natt sång a re
Sam ling vid Par ke ring en i Tall hyd dan kl
22.30. Ef ter kor ta re in tro duk tion van drar vi
se dan runt ut ef ter Sä ve ån och i Nol ha ga park
och lyss nar och spa nar ef ter fladdermöss.
Med hjälp av de tek to rer och ex pert gui de får
vi reda på vil ka ar ter det är som fly ger.

Se na re un der nat ten görs en tur upp åt Sä-
ve åns dal gång för att lyss na ef ter oli ka natt-
sång a re och and ra nat tak ti va fåglar.
An sva rig: In gvar An ders son, tfn. 0322-713
31 el ler 070-338 01 49

Hel gen 15-17/6
Riks stäm ma i Upp sa la
Ta till fäl let i akt och på ver ka vad SNF i
fram ti den ska fo ku se ra på. Dis kus sio ner om
nya vek sam hets rikt lin jer. Mer info och an-
mä lan via riks fö re ning ens hem si da.

Sön dag 17/6
De vil da blom mor nas dag
An ord nas som van ligt på Damm sjöås (kl.
10). Sa mar rang e mang med Alings ås Hem-
bygds fö re ning och Fri lufts klub ben. Lätt
 vand ring som sker på den nya na tur- och kul-
tur le den. Med tag fika och har du dess utom
en fält flo ra ta med även den. Sam ling med
av färd för sa måk ning kl. 930 från P-plats i
öst ra än dan av Nor ra Ström ga tan.
Kon takt: Sven-Åke Mö kan der, tfn 0322-67
2310 el ler 0706-72 31 56, Ma rie Sund vall
tfn. 0322-156 32 el. 073-800 40 08
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Juli
Lör dag 14/7
Ängs slåt tern bör jar i Brobacka
kl 14. Se sid 16
An sva rig: Ste fan By dén 0322-67 20 80

Au gus ti

Lör dag 18/8
Ka no tex kur sion i Säveån
Se Hem si da/Facebook

Sep tem ber
Sön dag 2/9
Svam put ställ ning i Tall hyd dan,
Nol ha ga på svam pens dag
Svam pens Dag är ett nor diskt sam ar be te och
Sve ri ges My ko lo gis ka fö re ning står för pla-
ne ring en i vårt land och sam ar be tar bl.a. med
Na tur skydds fö re ning ar.Ut ställ ning en är på
plats från kl. 10 och kun ni ga svamp kän na re
kom mer ock så att fin nas på plats för att dis-
ku te ra och ock så kun na hjäl pa till med att be-
stäm ma eget ma te ri al.
An sva rig: In gvar An ders son, tfn 0322-713
31 el 0703-38 01 49.

Lördag 15/9
Van dring längs Sle re boån
till An ger tu van
Van dring en längs Sle re boån är ma giskt vack-
er med bru san de vat ten och gam mal gran-
skog. Klät tring en upp mot An ger tu van ökar
pul sen re jält. Ut sik ten från top pen ut mot
Gö taälv da len är hän fö ran de. Fi kat vid  klipp-
stupet sma kar under bart! (Men det får du fixa
själv.) Ja ni hör,vilken utflykt!!!

Or kar du gå 5 km på hyf sat tor ra sti gar så
kom till WILLYS kl 10.00. Där i från sa må ker
vi mot Kvar na bo och vid a re mot Skep plan da.
Vill du an sluta ef ter vä gen, hör av er till
Mats. Vi är nog ute 4-5 timmar.
An sva rig: Mats An ders son, 0706-188123
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På mind om pro gram punkt?

Vill du få en på min nel se på e-pos ten en
vecka före näs ta pro gram punkt? Anmäl
din e-post till riks kansli et. Gär na ge nom
din sida på na tur kon takt.



Sön dag 30/9
Van dring vid Fär gen
Dum pe vik är ett av vär de kär nom rå de na i
Sto ra Fär gens lövsko gar. Fö ru tom vack ra
sko gar och spän nan de lövskog sar ter, lär det
ännu gå att fin na en fin ut sikt från top pen av
ber get, som nämns bland an nat i en ut flykt-
fol der från SJ från 1931. Vill det sig väl har
Cal le re kat fram den. An nars får vi söka till-
sam mans.

Sam ling vid sö dra än den av Fär gen vä gen i
Hjäl ma red (Par ke ring får man för sö ka hit ta
längs nån gata i när he ten.) Sam ling med av-
färd kl. 10 från P-plats i öst ra än dan av Nor ra
Ström ga tan för vid a re färd till Fär gen. Med-
tag fika. Vi be räk nar vara ute ca. 4 tim mar.
An sva rig: Cal le Ber gil/Ste fan By dén
0322-67 20 80.

Ok to ber
v 40
Mi ljö vän li ga veck an
Even tu el la ak ti vi te ter med de las på hem si-
dan/Fa ce bo ok.

Sön dag 7/10
La vex kur sion
Vi be sö ker ett om rå de som har va ri e rad na tur
och där för är rikt på oli ka la var, både van li ga
och mer ovan li ga ar ter. Ett till fäl le att få en
in tro duk tion till la var nas rika värld. Vi van-
drar runt un der ca 4 tim mar mes ta dels vid si-
dan av sti gar så re jä la sko don är det som gäl-
ler. Ta med fika. Sam ling par ke ring en vid
Bro backa buss håll plats kl. 10 för sa måk ning.
An sva rig: In gvar An ders son, tfn. 0322-713
31 el ler 070-338 01 49

 Naturskyddsföreningen i Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2018

14

Lämplig dag för- och sensommar.
Se hemsida eller Facebook
Fö re ning en in for me rar på stan
ca kl 11-13. De lar av sty rel sen finns på stan
för att dela ut info och sva ra på frå gor.
Kom gär na och pra ta med oss.
An sva rig: Anna Hans son, tfn 0322-148 44



Nå gon gång i oktober
Pres sa dina äp plen.
Vi lå nar en press och till ver kar vår egna
must. Tid och plats med de las via hem si da
och Facebook.
An sva rig: Per nil la Krantz tel 0709-640238.

Ons dag 24/10
Öp pet sty rels e mö te
Stu di e främ jan det kl 18.30-20.00
Väl kom men att som med lem me dver ka på ett
sty rels e mö te. Vi pra tar om ak tu el la hän del-
ser, pro gram punk ter, ön ske mål från dig som
med lem, med mera.
Lo kal: Stu di e främ jan det på Gö te borg svä gen
10 (trap por).. Fö ran mä lan inte nöd vän dig.
Väl kom men.
An sva rig: Anna Hans son, tfn 0322-148 44

Fredag 26/10
Potatisprovning
Vad pas sar bät tre än att prova po ta tis på po-
ta ti sens dag? Känn skill na der na mel lan oli ka
po ta tis sor ter, den är stör re än du tror! I skri-
van de stund le tar vi ef ter po ta tis bon de, tit ta

ef ter in for ma tion på vår hem si da/Fa ce bo ok
när det när mar sig.
An sva rig: Per nil la Krantz tel 0709-640238.

Lördag 27/10
Brun stre sa
Vi skall ta oss till Lag man se red strak ten och
lyss na och spa na ef ter dov hjor tar som har
brunst tid.

Mor go nen är bäst. Där för sam ling i ot tan.
Som van ligt: ter mos och fru kost smör gås ska-
dar inte. En del bi lå kan de och lite pro me ne-
ran de blir det.

Sam ling vi Jär nia, kors ning en, Sol leb runn
kl 07.30.
För att under lät ta pla ne ran det om vi blir
många så ön skas ANMÄLAN OM
DELTAGANDE  till Mats An ders son
0706-188123
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No vem ber
Tisdag 6/11
Möte i Plang rup pen
Vi träf fas kl. 19 i Stu di e främ jan dets lo kal
som finns på and ra vån ing ovan Ra mi rent
Gö te borg svä gen 10. Info och dis kus sio ner
om vad som fö re va rit un der året. Vid a re dis-
ku te rar vi hur Na tur skydds före ning en bäst
kan ar be ta för att hän syn ska tas till na tur-
vårds frå gor na i kom mu nens oli ka plan ar be-
ten.
An sva rig: Len nart Gus tafs son tfn. 0322-63
81 75 el ler 072-216 77 00

Någon dag i vecka 47
Kli mat-mat
Hur på ver kar vi mil jön med våra dag li ga
mat-val? Vi be rät tar om håll bar kost med
spän nan de in slag av provs mak ning. Mer info
och da tum kom mer på hem si da/Fa ce bo ok
m.m.
An sva rig: Siri Nord berg, 0767-66 80 50,
Elsa Höök, 0725-44 96 65

Ons dag 21/11
Möte i Skogs grup pen
Vi träf fas kl. 19 i Stu di e främ jan dets lo kal
som finns på and ra vån ing ovan Ra mi rent
Gö te borg svä gen 10. Info och dis kus sio ner.
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Vår van dring vid Sle re boån. Foto: Anna Hansson.



Vad har vi gjort un der året och pla ne ring
inför kommande år.
An sva rig: In gvar An ders son, tfn. 0322-713
31 el ler 070-338 01 49.

De cem ber
Måndag 3/12
Ön ske ak ti vi tet
Kom med ön ske mål om en ak ti vi tet den na
dag.
An sva rig: Anna Hans son, tfn 0322-148 44,
e-post: an na bo hus@ya hoo.com

Ja nu a ri 2019
Ons dag 23/1
Bild vis ning och kå se ri!
Mats An ders son
Lo kal och tid: Se hem si da el ler an non se ring.

Feb ru a ri
Tis dag 19/2
Års möte/Krets stäm ma
Kl 18.30-21.00 hos IOGT-NTO, Oscars ga tan
5. Se hem si da/Fa ce bo ok/an nons.
Som van ligt blir det för hand ling ar, ut del ning
av fö re ning ens Na tur- och miljöp ris , följt av
fika.

Läm na gär na in mo tio ner och kom med ön-
ske mål till verk sam hetspla nen. Hör ock så
gär na av er till val be red ning en (Fre drik
Åstrand, 070-2248669, fre drik.astrand@
live.se och Vi ve ca Jo hans son, 0709-625884,
vi ve ca.ace viv@te lia.com) om ni själ va vill
del ta i fö re nings ar be tet el ler har för slag på
per so ner som bör bli för tro en de val da. Vi har
ock så oli ka ak ti vi tets grup per, bl.a. har vi en
skogs grupp, en Bro back ag rupp och en  plan-
grupp.
An sva rig: Anna Hans son, tfn 0322-148 44,
e-post: an na bo hus@ya hoo.com

 Naturskyddsföreningen i Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2018

17

And ra ar ran ge mang av in tres se
Väst kust stif tel sen an ord nar van dring ar i re-
ser va ten inom bl.a. Ris ve den. Kun ni ga gui-
der från Alek ret sen le der des sa. Van dring ar-
na finns be skriv na i den bro schyr som stif-
tel sen ger ut, på hem si dan och dess utom på
Alek ret sens hem si da.

På Na tur skydds före ning en Nor ra Älvs-
borgs hem si da kom mer att fin nas in tres sant

info och dess utom finns där en ka len der
som lis tar när be läg na kret sar pro gram punk-
ter, lik som kon takt län kar. Ibland kan det
vara myck et in tres sant att ”flyt ta på sig” ett
li tet stycke och få helt nya upplevelser.



M jörn byg dens na tur cen trum
Fö re ning en Mjörn byg dens na tur cen trum
drogs igång 2014 av en grupp na tur vän ner
som såg po ten ti a len i den ned lag da res tau-
rang en Tall hyd dan som med det stra te gis ka
lä get mel lan två na tur re ser vat och myck et
nära Nol ha ga vi ken i Mjörn, skul le kun na ut-
veck las till ett na tur cen trum el ler ännu bät tre,
till ett na tu rum! Ef ter att sam ma år ha upp-
vak tat kom mun led ning en med en bart po si ti-
va re ak tio ner, blev frå gan häng an de i mak-
tens kor ri do rer utan yt ter li ga re fram steg.

2016 tog vi nya tag och bil da de en sty rel se,
vi kon tak ta de Gö te borgs In sjö ri ke, Le a der-
grup pen i vår re gion, för att den vä gen få
stöd för vår na tu rum si dé. Med Tall hyd dans

pla ce ring nära Alings ås stad kun de det inte
bli ak tu ellt med Le a der peng ar, men i dis kus-
sio nen om någ ra in for ma tion san nex till Tall-
hyd dan fick vi stöd från Gö te borgs In sjö ri ke.
Dä ref ter följ de en lång vän tan, först med att
få vår an sö kan god känd av Le a der grup pen
och se dan en ännu läng re vän tan på det for-
mel la god kän nan det från Jord bruks ver ket,
men i bör jan av 2018 fick vi klar teck en till
en re jäl sum ma peng ar. Ett av vill ko ren från
Gö te borgs In sjö ri ke var att vi pla ce rar an nex
i de fyra kom mu ner som in går i In sjö ri ket, så
vi planerar nu för fyra annex i Alingsås, två i
Lerum, ett i Partille och ett i Härryda.
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Damm sjöås. Foto: Stel lan An ders son.



Att göra ett in for ma tions cen trum för na tu-
ren och fri lufts li vet av Tall hyd dan skul le
ska pa goda möj lig he ter för att in for me ra om
de båda in til lig gan de na tur re ser va ten, Nol ha-
ga vi ken och Nol ha ga berg, men även för hela
Mjörn som är ett riks in tres se för na tur vård
samt öv ri ga om giv ning ar med Sä ve ån, skog s-
om rå de na Ris ve den, Rö de ne pla tån och Här-
sko gen. Dess utom vill vi gi vetvis in for me ra
om det om gi van de kul tur lands ka pet och sär-
skilt det smås ka li ga od lings lands ka pet, spe ci-
ellt på de ti di ga re åre trunt be bod da öar na i
Mjörn. Både på Sun ne rö, Bokö, Tor stö och
Halö har fun nits le van de jord bruk kom bi ne-
rat med fis ke och på några av öarna hade
man även omfattande odlingar av frukt och
bär för att dryga ut inkomsterna.

I Bro backa med om giv ning ar finns in tres-
san ta ge o lo gis ka se värd he ter i form av de
kän da jät teg ry tor na, men även My lo nit zo nen,
den kross zon som upp stod när de den ame ri-
kan ska tek to nis ka plat tan kol li de ra de med

den nord eu ro peis ka plat tan för si så där en
miljard år sedan!

Allt det ta vill vi kun na visa i vår ut ställ-
ning i Tall hyd dan på ett mo dernt och lust fyllt
sätt. Kän na på fö re mål, tit ta på mo del ler, läsa
på plan scher, tit ta på fil mer, se på fo ton och
bil der och gi vetvis få lö pan de in for ma tion
om få gel li vet i Nol ha ga vi ken, vi ken är ju en
myck et känd få gel skå dar plats bland or ni to lo-
ger och det nä ra lig gan de få gel tor net är väl
frekventerat av både skådare och
utflyktsfolk.

Vår am bi tion är att våra pe da go ger till sam-
mans med di ver se fö re ning ar ska få möj lig-
het att in for me ra om det ta för be sö kan de
alings å sa re, tu ris ter, skol ele ver, det finns
tret tio för sko lor, nio låg- och  mellanstadie-
skolor, sex hög sta di es ko lor och ett
gymnasium inom gång/cykelavstånd.

Väl kom na - så små ning om!

Stel lan An ders son

Ord fö ran de
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Alingsås lierade ängsgrupp
Alings ås li e ra de ängs grupp
me dver kar även den na som-
mar vid slåt ter gil len på fle ra
slåt ter mar ker i våra trak ter.
To talt blir det 14 än gar och
ma der som in går i årets ka len-
der. I år star tar slåt tern på
"vår an" äng i Bro backa lör da-
gen den 14 jun li och avslutas
tors da gen den 9/8 på
Dammsjöås.

Väl kom men till slåt te räng-
ar na ön skar Alings ås li e ra de
ängs grupp!

Kom en el ler fle ra gång er
för att slå el ler räf sa.

No tis finns i Alings ås Tid-
ning un der klub b an non ser för
oli ka hem bygds fö re ning ar,
etc.

För frå gor el ler sa måk ning
kon tak ta
Stel lan An ders son
tfn 0322-63 69 28 el ler
Ste fan By dén 0322-67 20 80, 0706-72 20 80

Slåt ter ka len der 2018
Lördag 14/7 14 00

Brobacka Naturcentrum
Väg från Alings ås mot Äl v äng en. Skylt ef ter
9 km Bro backa Na tur re ser vat. Fö re ning en
står för fika.

Måndag 16/7 18 00

Örsbråten, Ödenäs
600 m ef ter Öde näs kyr ka (från Alings ås),
sväng väns ter mot Örs brå ten. Pas se ra sjön

Ören. Uppe i Örs brå ten, ta väns ter och kör ca
250 m.

Ons dag 18/7 18 00

Madslåtter på Torstö
Sam ling vid Wil lys p-plats kl. 17.45, sa m åk-
ning till Sim me näs fis kes tu ga, båt häm tar.
Ef ter slåt tern bjuds på kaf fe och tår ta i träd-
går den.
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Lördag 21/7 14 00

Slåtter i Bryngels gärde
Kör från Öde näs kyr ka  söder ut en km. Par ke-
ra vid skylt Tal lå sen. Än gen lig ger på hö ger
sida ner i back en. Ef ter slåt tern bjuds på kaf-
fe och bul le.

Måndag 23/7 18 00

Yxnås
Vä gen till Kär ta red, vid a re vä gen mot Vår-
går da, norr om Sä ve ån. Ef ter en dryg km par-
ke ring på hö ger sida. Efter åt bjuds på fika.

Onsdag 25/7 18 00

Idåsen
Vä gen från Gräfs näs mot Li ve red 3 km,
p-plats, yt ter li ga re 500 m sö de rut upp för
back ar na! Ef ter slåt tern bjuds på kaf fe o
smör gås.

Torsdag 26/7 18 00

G:a Kyrkogården, Ornunga
Vä gen 182 mot Ljung/An ne lund. Ta hö ger i
Ask lan da mot Or nunga. Kör 2,5 km till
Or nunga Gam la Kyr ka.

Lördag 28/7 14 00

Gantarås, Töllsjö
Kör väg mot Bo rås, pas se ra väg mot Töll sjö.
Ef ter 4 km skylt Gan ta rås. Kör 1 km till fle ra
röda hus på back krön, hö ger sida. Mu sik och
fika.

Måndag 30/7 18 00

Åsgärde, Nårunga
E20 mot Vår går da. Hö ger mot Ljur hal la i
Bä linge. 5,6 km ef ter Kär ta red väns ter mot
Brunn lid. Håll väns ter ef ter 150 m, hö ger ef-
ter 700 m till och se dan väns ter ef ter 150 m.
Ca 1 km till. Slåt ter gil le med sång och mat
med “eko lo gis ka för teck en”.

Torsdag 2/8 18 00

Kvibacken, Ödenäs
600 m ef ter Öde näs kyr ka (från Alings ås),
sväng väns ter mot Örs brå ten. Pas se ra sjön
Ören. Uppe i Örs brå ten, ta hö ger och kör ca
250 m, torp på hö ger sida.

Lör dag 4/8 1400

Ljungås, Skogsbygden
Bo rå svä gen för bi Lyg na red, skylt Ljur hal la –
ef ter 6 km par ke rings plats Ljung ås. Pro me-
nad upp till går den 400 m. För tä ring och
fika.

Måndag 6/8 kl 18 00

Vrån
Ta av från Bo rå svä gen mot Ljur hal la. Ef ter 2
km vägskylt till hö ger. Kör 200 m och sväng
hö ger på gru s väg – Vrån  efter 300 m. Ef ter
slåt tern bjuds på kaf fe o bul le.

Tisdag 7/8 18 00

Sandhult, Risveden
Från Alings ås ut till Bro backa, hö ger mot
 Solle brunn, ef ter 3,5 km väns ter mot  Gran-
vattnet, ef ter 1,5 km tor pet Sand hult på väns-
ter sida. Ef ter slåt tern bjuds på mas sor av
hem ba kat.

Torsdag 9/8 18 00

Dammsjöås
Vä gen till Ma ryd, vid a re vä gen sö der om ån
c:a 2 km. Efter åt bjuds på fika.
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De lar av sty rel sen som val des på års mö tet 2018. Från väns ter Elsa, Siri, Ste fan, Anna, Ma rie,
Per nil la, Mats och In gvar. Infälld Sebastian.

Na tur skydds före ning en i Alings ås Bjär ke, Hem sjö-Öde näs

Sty rel se:
Ord fö ran de: Anna Hans son, Rö hult svä gen
2, 441 95 Alings ås, tfn 0322-148 44,
e-post: an na bo hus@ya hoo.com

Vice ord fö ran de: Mats An ders son,
Mjöl se redsvä gen 16, 441 75 Sol leb runn
tfn 0706-18 81 23
e-post: mats.an ders son@alings as.se

Sek re te ra re: Siri Nord berg, Gå svä gen 7,
441 40  Alings ås, tfn: 0767-66 80 50,
e-post: siri.nord berg@hot mail.com

Kas sör: Ma rie Sund vall, Nor dost pas sa gen
31, 441 34 Alings ås, tfn 0322-156 32, 0738-
00 40 08, e-post sund vall.ma rie@te lia.com

Öv ri ga le da mö ter:

Se bas ti an Bir gers son, Rän ne vä gen 70,
441 75 Sol leb runn,

tfn: 0704-28 73 11,
e-post se bas ti an.bir gers son96@gmail.com

Elsa Höök, Flo ra vä gen 18A, 441 43 Alings ås
tfn. 0725-44 96 65,
e-post el sa ho ok2@gmail.com

Ste fan By dén, Vik to ri a ga tan 9,
441 33 Alings ås, tfn 0706-72 20 80,
e-post: ste fan@by den.nu

Sup ple an ter

In gvar An ders son, Svar te viks vä gen 15,
441 91 Alings ås, tfn 0322-713 31, 0703-38
01 49, e-post: b.in gvar.an ders son@te lia.com

Per nil la Krantz, Lag ga re back en 12,
441 57 Alings ås, tfn 0709-64 02 38,
e-post: pek rantz@hot mail.com



Kon takt per so ner – ko mmun de lar:

Alings ås Anna Hanssson 0322-148 44

Bjär ke Mats An ders son 0706-18 81 23

Hem sjö–Öde näs Cal le Ber gil 0727-07 31 07

Sam ar bets part ners lo kalt

Alings ås Fri lufts klubb Alings ås Or ni to lo gis ka sälls kap Om ställ ning Alings ås
Stu di e främ jan det Tu rist fö re ning en Alings ås Hem bygds fö re ning
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Val be red ning

Fre drik Åstrand, Or me kul le vä gen 12 D,
441 40 Alings ås, tfn 0766-37 63 48
e-post: fre drik.astrand@live.se

Vi ve ka Jo hans son Plang a tan 15 B
44130 Alings ås, tfn 0709-62 58 84
e-post: vi ve ca.ace viv@te lia.com

Re vi so rer

Tho mas Bo ve den

Len nart Len ner mo

Ar bets grup per/an sva ri ga för vis sa frå gor

Post mot ta ga re och samman kal lan de
Anna Hans son

Med lem san sva rig Anna Hans son

Pres san sva rig Anna Hans son

An non ser In gvar An ders son

Le van de Ris ve den Mats An ders son,
 Fre drik Åstrand

Skogs grupp Fre drik Åstrand

Hand la Mi ljö vän ligt Per nil la Krantz

Bro backa Bo dil Hil den vall,
 Stel lan An ders son,

Ste fan By dén, Dag mar Gil deb rand

Na turs no karna Ma rie Sund vall

Plang rupp Len nart Gus taf son

Alings ås Li e ra de Ängs grupp
Stel lan An ders son, Ste fan By dén

Kon takt Alings ås Or ni to lo gis ka Sälls kap
Fre drik Åstrand

Webb Ste fan By dén, Elsa Höök,
Siri Nord berg

Fa ce bo ok, In stag ram Siri Nord berg,
Elsa Höök, Ma rie Sund vall, Anna Hans son

Twit ter Anna Hans son

Ma te ri al Per nil la Krantz

Ar kiv In gvar Andersson

Hem si da:
https://alings as.na tur skydds fo-
re ning en.se

Bank kon to på Sparbanken:
8304-8, 23531905-0
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Snabb prog ram 2018 till kyl skå pet
Sön dag 18/3 Van dring i Ris ve den
Tors dag 29/3 Ug gle kväll
Mån dag 9/4 Vad vill Na tur skydds före ning en
I Fram tids veck an Smås ka ligt jorb ruk
Ons dag 11/4 Möte i skogs grup pen
Lördag 14/4 Kläd by tar dag
Tis dag 17/4 Fag ning av än gen i Bro backa
Onsdag 18/4 Öp pet sty rels e mö te
Mån dag 23/4 Möte i plangrup pen
Onsdag 25/4 Van dring i Hjortmarka
Lör dag 5/5 Läns stäm ma i Bengtsfors
Tis dag 15/5 Blom ster van dring
Ons dag 16/5 Bro backa, städ ning och fag ning
Sön dag 20/5 Få gel mor gon
Tis dag 22/5 Van dring i Bro backa
Tisdag 5/6 Na tur nat ta med flad der musk väll
Hel gen 15-17/6 Riks stäm ma i Uppsala
Sön dag 17/6 De vil da Blom mor nas dag
Lör dag 14/7 Ängs slåt tern bör jar i Bro backa
Lör dag 18/8 Ka no tex kur sion i Säveån
Sön dag 3/9 Svam put ställ ning i Tallhyddan
Lör dag 15/9 Van dring längs Sle re boån
Sön da gen 30/9 Van dring vid Färgen
v 40 Mi ljö vän li ga veck an
I ok to ber Äppelpressning
Sön dag 7/10 Lavex kur sion i Ris ve den
Ons dag 24/10 Öp pet sty rels e mö te
Fredag 26/10 Po ta ti sprov ning
Lör dag 27/10 Brun stre sa
Tisdag 6/11 Möte i plang rup pen
I vecka 47 Kli mat-mat
Ons dag 21/11 Möte i Skogsgrup pen
Måndag 3/12 Önskeaktivitet
Onsdag 23/1 Bildvisning
Tis dag 19/2 Års möte

Avs. An na Hans son
Rö hult svä gen 2
441 95 Alings ås


