
Juni

Lör dag 5/6

Slåt ter kurs på Damm sjöås

10.00–16.00 med ”Li e Mats” Mats  Rosen -
gren.

Vi träf fas på Dams jöås klock an 10.00, med
oöm ma klä der och mat säck, Mats har med
sig liar och orv som räck er till minst 10 per -
so ner som kurs del ta gar na får låna un der da -
gen.

Kur sen på går till 16.00 med av brott för fika
nå gon stans i mit ten.

Ett myck et bra till fäl le för dig som vill lära
dig han te ra lie från grun den.

An tal del ta ga re be grän sat till 10. An mä lan
sker via vår hem si da.

Kur sav gift 500 kr. 

Frå gor till Mats An ders son 0706-188123

Sön dag 13/6

Kul tur van dring

Van dring i det le van de kul tur lands ka pet i
Sim me näs och dess när het. Li vet där över tid 

rym mer ett brett re gis ter av livs be rät tel ser.
Byg de his to ria. 

Vi van drar 7 km på i huvud sak på små vä gar
och väl tram pa de sti gar. Sam ling Sim me näs
gård kl.10, med tag fika.

Gui de/be rät ta re Mor gan Mel gaard 070-282
9427

Sön dag 20/6

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 van -
dring 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 på P-plats 
vid tor pet. Info via an non se ring och hem si da.

Kon takt: Sven-Åke Mö kan der, tfn
0322-672310 el ler 0706-723156,

Gui de från Na tur skydds före ning en
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Hem si da: 

https://alings as.
na tur skydds fo re ning en.se



Juli

Lör dag 10/7 

Ängs slåt tern bör jar i Bro backa

kl 14. Se dan fö ljer yt ter li ga re 12  slåtter -
tillfällen un der juli och au gus ti. Se vid a re 
på sid 20.

An sva rig: Ste fan By dén, 0322-67 20 80

Au gus ti
Ängs slåt tern fort sät ter

Lör dag 28/8 

Van dring i Bjär lan das ko gen

Vi van drar i Bjär lan das ko gen, som sträck er
sig mel lan Bjär lan da och Rän ne i Bjär ke. En
ar trik skog med fina dam mar och mos sar.
Det blir även ett stopp ut an för Ron ny och
Mag gan, två bo en des i om rå det där vi kom -
mer att pra ta na tur. Med tag lunch el ler fika.
Vi är ute i ca 4 tim mar.

Sam ling vid Cen trum hal len (ICA su per mar -
ket) i Sol leb runn kl. 10.00. Dä ref ter åker vi
till sam mans ut till Bjär lan da där vi på bör jar
vår van dring.

An sva rig: Se bas ti an Bir gers son, tel
0704287311

Sep tem ber
Glo bal kli mat strejk

Själv klart ska fö re ning en visa sitt stöd även
på hös tens glo ba la kli mat strejk. Gil la vår Fa -
ce bo ok-sida för att få mer in for ma tion om,
och da tum för kli mat strej ken när det närmar
sig.

Sön dag 5/9

Svam put ställ ning i Stor ken 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 den
svens ka pla ne ring en och sam ar be tar bl.a.
med na tur skydds fö re ning ar runt om i lan det.
Be ro en de på pan de mi lä get och ev. re strik tio -
ner kom mer mer in for ma tion via an non se ring 
och på Na tur skydds före ning en Alings ås
hem si da.

Kon takt: In gvar An ders son, tfn 0703-380149

Sön dag 12/9

Kul tur van dring

Vi van drar Vi ka ryd runt och lite till. Ett
stycke svensk och lo kal his to ria…  

Det blir 6-7 km lät ta re van dring. Sam ling
Bruks hund sklub ben Björ ke kärr kl.10, med -
tag fika.

Gui de/be rät ta re Mor gan Mel gaard 070-282
9427

Ok to ber

Sön dag 3/10

Van dring i gam mel skog Ris ve -
dens vild mark, Ale

10.00–15.00 

Sa marremang med Väst kust stif tel sen.

Vi van drar gan ska långt ge nom skogs re ser -
va tet Ris ve den Vild mark. Vi pas se rar St Rul -
le sjön och Mel ler sta Kvarn sjön. Ser om rå den 
med gam mal skog och klyf tor med rik lig
mos sväxt. Van dring en går mes ta dels längs
sti gar men inte hela vä gen. Ca 7 km. Stöv lar
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el ler lik nan de är ett mås te. Fika är ett mås te.
Van dring en kom mer att leda dig ge nom ett
av Ris ve dens fi nas te gam mel skog som rå den.

Sam lings plats: Par ke ring en strax väs ter om
Sto ra Lju se vatt net, som lig ger längs vä gen
mel lan Skep plan da och An tens järn vägs sta -
tion (https://goo.gl/maps/gt6T1u joJD -
Zy1v3H9, 57°58'48.5"N 12°20'1.3"E). 

Svå rig hets grad: Krä van de

Fö ran mä lan: till Mats An ders son på mo bil
0706-18 81 23. Max 20 del ta ga re.

No vem ber

Sön dag 7/11

Van dring i det aktuella  när -
strövområdet Mjörn stran den. 

Vi möts vid Tall hyd dan 11.00 för att vand ra
längs Mjörn stran den och de vack ra om rå de na 
bort mot Skår. Ta med fika!

Guid ning av Cal le Ber gil som gjort en na tur -
vär de sin ven te ring av området.

An sva rig: Ste fan By dén, 0322-67 20 80

Tors dag 18/11?

Våt mar ker nas be ty del se 
– kli mat och vat ten ba lans

Vi sat sar på att pan de min med re strik tio ner
är över och att vi kan ha ett fö re drag inne. Vi 
re do vi sar det våt mark spro jekt som be dri vits
av Ris ve deng rup pen och Sport fis kar na. Det
blir ock så en fö re läs ning av Åsa Ka si mir som 
har for skat om väx thus ga sers av gång från di -
ka de  torv mar ker. En be ty del se full fak tor då
ga ser na bi drar till väx thu sef fek ten med mi l -
jon tals ton.

An sva rig: In gvar An ders son, tfn
0703-380149, Info via an non se ring och fö re -
ning ens hemsida

De cem ber
Ing en pla ne rad ak ti vi tet ännu men följ hem si -
da och fa ce bo ok.

Ja nu a ri 2021
Bild vis ning 

Se me dia för tid, plats och bild vi sa re.

Feb ru a ri

Tis dag 22/2

Års möte/Krets stäm ma

Kl 18.30-21.00 . 

Plats: 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 mi ljöp 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 Brobackagrupp och en
plangrupp.

An sva rig: Mats An ders son, 0706-18 81 23

 Naturskyddsföreningen i Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2021

15



And ra ar ran ge mang av in tres se

Lör dag 10/4

Läns stäm ma: 

Na tur skydds före ning en Nor ra Älvs borg. 
Be ro en de på smit to lä get hölls ing en läns -
stäm ma som pla ne rat i Herr ljunga 2020. Vi
har sam ma läge den na vår vin ter och sty rel sen 
har där för be stämt att hål la både fjol årets och 
årets stäm ma di gi talt i mö tes verk ty get Zoom
den 10 april med bör jan kl. 10 med paus
emel lan stäm mor na. För fa ran de krä ver lite
för be re del ser och en an mä lan blir nöd vän dig, 
(kom mer att lig ga på läns för bun dets hem si -
da). Vid a re kom mer vi nå gon dag i veck an
in nan köra en test för alla som så ön skar. De
som är an mäl da kom mer att via mail få en
länk för in log gning. På vår sida i Na tur kon -
takt (Läns förb. Nor ra Älvs borg fö re nings in fo 
m.m.) kom mer hand ling ar na att fin nas. Ta
till fäl let i akt att me dver ka utan att be hö va
resa.

An sva rig: In gvar An ders son, tfn.
0703-380149,
b.in gvar.an ders son@te lia.com

Riks stäm ma

Riks fö re ning en som inte hel ler haft nå gon
stäm ma 2020 har nu skick at ut en kal lel se till 
di gi tal riks stäm ma 26 maj till 2 juni. (se
pdf-fil på hem si dans kalendarium)

Lör dag 9/10 – sön dag 10/10

Årets kretskon fe rens

2020 års kon fe rens fick ju stäl las in be ro en de 
på re strik tio ner med an led ning av pan de min.
Nu för sö ker vi igen. 

Fo kus på kli ma tet och Na tur skydds före ning -
en i Nor ra Älvs borg an sva rar för ar rang e -
mang et, som pla ne ras äga rum i Dals Ed. Det 
går att åka med bra tåg för bin del se hela vä -
gen.

Läns för bun det och ev.kret sar na läm nar bi -
drag till kost na der. De tal jer kom mer fin nas i
ut skick och se pa rat an non se ring på Kansli
Västs hem si da när pro gram m.m. är spi kat.
Då kom mer ock så an mäl nings blan kett att
fin nas på nä tet.

Kon takt: In gvar An ders son tfn 0703-380149
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Ak ti vi te ter från and ra fö re ning ar och kret sar kan du hit ta 
på Mjörn byg dens na tur cen trums hem si da:

 http://mjorn byg dens na tur cen trum.se/eve ne mang/2020-03/



Bro backa

Bro backa Na tur re ser vat är Alings ås na tur skydds fö re ning spe ci el la ögon -
sten. I fjol årets coronatid har många hit tat till natur re ser va tet som lig ger
ca en mil från Alings ås cen trum vid väg 180 mot Sol leb runn. Hit går det
bra att ta bussen. Det ta är en  pär la med na tur, kul tur, van drings sti gar,
ut sik ter och även in sik ter ge nom den ut ställ ning som man kan tit ta på i
det gam la sol dat tor pet. Var je sön dag från mit ten av maj till mit ten av
sep tem ber är stu gan öp pen kl 11–15 då med lem mar i Alings ås na tur -
skydds fö re ning är där som stug vär dar.

Från stu gan går en mar ke rad stig som le der för bi en skal grus bank och
till jät teg ry tor, vil ka är en ge o lo gisk se värd het. Le den är re la tivt lätt gång -
en och man kan stan na och bil da sig vid de ut pla ce ra de in for ma tion stav -
lor na. Någ ra långa trap por för van dra ren upp till ut siktsplat ser na på det
s.k. räk ne ber get. Här är det sär skilt lämp ligt att spa na ef ter fåg lar. Kan -
ske får man syn på en pil grims falk eller havsörn ovan för Mjörn i väster. 

Den med tag na mat säck en kan in tas på ber get el ler kan ske vid ett av
bor den ut an för sol dat tor pet. Man får då nju ta av de öpp na mar ker na där
ängs blom mor na vän tar på den år li ga slåt tern. Det ta är en av de än gar som
Alings ås li e ra de ängs grupp slår med lie var je år i juli-au gus ti. Väl kom men
att vara med på årets slåt ter lör da gen 10/7 med bör jan kl 14.00. El ler
kom på städ kväl lar na onsdag 21/4 och tors dag 6/5 då vi stä dar ut i stu gan
och för be re der än gen.

Man kan ock så ägna sig åt att
fan ti se ra om hur det var att
leva här som tor par fa milj på
1800-ta let. Vad kun de man
odla, räck te be tet för en ko el -
ler någ ra get ter? Var det gott
om has sel nöt ter på bus kar na
och hur var li vet för sol da ten
Höög och hans fa milj i den lil la 
stu gan. Höög, som fick sin lön
av trak tens bön der för att kun -
na in stäl la sig hos för svars mak -
ten när så be höv des. 
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Mån ne en örn brä ken att hål la un dan från slåt -
te räng en. Foto: Mats An ders son.



Bro back ag rup pen: 

Bo dil Hil den wall  Stel lan An ders son 
bo dil.hil den wall@gmail.com stel la nan ders son_47@ya hoo.se

Ste fan By dén  Dag mar Gil deb rand
ste fan@by den.nu dag mar.gil deb rand@by den.nu

www.bro backa.se
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Ug gla. Foto: Mats An ders son.



Alings ås li e ra de ängs grupp

Ängs slåt ter är ett vik tigt bi drag i be va ran det av den bio lo gis ka mång fal -
den. Och om man inte bryr sig om den så kan man kom ma till slåt tern för
att få pra ta bort en stund el ler få en väl för tjänt fi kas tund ef ter genom förd 
slåt ter. 

Vi me dver kar den na som mar vid slåt ter gil len på fle ra slåt ter mar ker i
våra trak ter. To talt blir det 13 än gar och ma der som in går i årets ka len -
der. I år star tar slåt tern på "vår" äng i Bro backa lör da gen den 10/7 och av -
slu tas tis da gen den 10/8 på Sand hult. Kom en el ler fle ra gång er för att slå 
el ler räf sa.

Om du tap pat bort det ta pro gram så finns in for ma tion om slåt tern på
na tur skydds fö re ning ens hem si da https://alings as.na tur skydds fo re ning -
en.se/alings as-li e ra de-angs grupp/ där du kan lad da hem ett pro gram el ler 
i Mjörn byg dens na tur cen trums ka len da rium http://mjorn byg dens na tur -
cen trum.se/eve ne mang

För frå gor el ler sa m åk ning kon tak ta 

Stel lan An ders son tel 0322-63 69 28 el ler 

Ste fan By dén 0322-67 20 80, 0706-72 20 80
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Kamp om de sis ta strå na på Gan ta rås. Foto: Ste fan Bydén



Slåt ter ka len der 2021

Lör dag 10/7 14 00 

Bro backa Na tur cen trum

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

Mån dag 12/7 18 00 

Örs brå ten, Öde näs

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 14/7 18 00 

Mads låt ter på Tor stö

Sam ling vid Wil lys p-plats kl. 17.45, sa måk -
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.

Lör dag 17/7 14 00 

Slåt ter i Bryng els gär de

Kör från Öde näs kyr ka sö de rut 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.
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Mån dag 19/7 18 00 

Yx nås

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.

Tors dag 22/7 18 00 

G:a Kyr ko går den, Or nunga

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

Lör dag 24/7 14 00 

Gan ta rås, Töll sjö

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.

Mån dag 26/7 18 00 

Ås gär de, Nå runga

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”.

Ons dag 28/7 18 00 

Kvi back en, Öde näs

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.

Mån dag 2/8 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 sväg – Vrån ef ter 300 m. Ef ter
slåt tern bjuds på kaf fe o bul le.

Tors dag 5/8 18 00 

Damm sjöås

Vä gen till Ma ryd, vid a re vä gen sö der om ån
c:a 2 km. Efter åt bjuds på fika.

Lör dag 7/8 1400 

Ljung ås, Skogs byg den 

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.

Tis dag 10/8 18 00 

Sand hult, Ris ve den

Från Alings ås ut till Bro backa, hö ger mot
Sol leb runn, ef ter 3,5 km väns ter mot Gran -
vatt net, 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.
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Sty rel sen
Ord fö ran de: Mats An ders son, 
Mjöl se redsvä gen 16, 441 75 Sol leb runn
tel 0706-18 81 23  
e-post: mats.an ders son@alings as.se 

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

Sek re te ra re: Elsa Höök, Sjö mans ga tan 17C, 
413 15 Göteborg, tel. 0725-44 96 65, 
e-post el sa ho ok2@gmail.com

Vice sek re te ra re: Jo nas Sand stedt, 
Ekå sa vä gen 3, 441 65 Alings ås, 
tel 0705-77 35 50,
e-post: jo nas.sand stedt@west pa tent.se

Kas sör:  Ali ce Schil ler, Gib ral tar ga tan 78,
412 79 Göteborg, tel. 0761-48 19 14
ali ce schil ler3@gmail.com

Öv ri ga le da mö ter:

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

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

Sup ple an ter

Siri Nord berg, Rå by vä gen 15F, 224 57 
Lund, tel: 0767-66 80 50,
e-post: siri.nord berg@hot mail.com

Se bas ti an Bir gers son, Rän ne vä gen 70, 
441 75 Sol leb runn, tel: 0704-28 73 11, 
e-post se bas ti an.bir gers son96@gmail.com

Val be red ning

Fre drik Åstrand, Or me kul le vä gen 12 D, 
441 40 Alings ås, tel 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, tel 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 kon takt med and ra fö re ning ar

Post mot ta ga re och samman kal lan de

Mats An ders son

Med lem san sva rig Mats An ders son

Pres san sva rig Mats An ders son

An non ser In gvar An ders son

Webb Siri Nord berg, Ste fan By dén

Fa ce bo ok, In stag ram Ali ce Schil ler,

Elsa Höök

Re fe rat Ali ce Schil ler

Ma te ri al Per nil la Krantz

Ar kiv In gvar An ders son

Skogs grupp In gvar An ders son

Plang rupp Len nart Gus taf son

Klimatgrupp Elsa Höök

Bro backa Bo dil Hil den vall, Ste fan By dén,

 Stel lan An ders son,  Dag mar Gil deb rand

Na turs no kar na Va kant

Le van de Ris ve den Rolf Ed vards son
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Re pu bli ken Ri sön Stel lan An ders son

Sä ve åns vat ten råd Ste fan By dén

Alings ås Li e ra de Ängs grupp

Stel lan An ders son, Ste fan By dén

Alings ås Or ni to lo gis ka Sälls kap Fre drik
Åstrand
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Bank kon to på Spar ban ken:

8304-8, 23531905-0

Hem si da: 

https://alings as.
na tur skydds fo re ning en.se

Den ny val da sty rel sen. Övre ra den från väns ter Ste fan By dén, Siri Nord berg, Mats An ders son,
Elsa Höök och Jo nas Sand stedt. Ned re ra den från väns ter In gvar An ders son, Ali ce Schil ler,
 Sebastian  Bir gers son och Per nil la Krantz.
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Sön dag 21/3 Damm sjöås och Ekåsaryd

Ons dag 24/3 Ug gle kväll

Måndag 12/4 Öp pet möte med klimatgruppen

Sön dag 18/4 Van dring i Gräfsnäs

Ons dag 21/4 Fag ning av än gen i Bro backa

Ons dag 28/4 Vår van dring i Hjort mar ka

Tors dag 6/5 Bro backa, städ ning och fag ning 

Lör dag 22/5 Bio lo gis ka mång fal dens dag

Ons dag 26/5 Van dring i Bro backa

Sön dag 30/5 Van dring i Ris ve den

Lör dag 5/6 Slåt ter kurs på Dammsjöås

Sön dag 13/6 Kul tur van dring på Simmenäs

Sön dag 20/6 De vil da blom mor nas dag

Lör dag 10/7 Ängs slåt tern bör jar i Bro backa

Lör dag 28/8 Van dring i Bjärke

Sön dag 5/9 Svam put ställ ning i Stor ken 
på svam pens dag 

Sön dag 12/9 Kul tur van dring i Vikaryd 

Sön dag 7/11 Van dring på Mjörnstranden

Tors da gen 18/11 Våt mar ker nas be ty del se – kli mat 
och vat ten ba lans

Ja nu a ri Bildvisning

Tis dag 22/2 Års möte/Krets stäm ma

Avs. Mats An ders son, 
Mjöl se redsvä gen 16, 
441 75 Sol leb runn




