
 

Bokashi passar alla som har hus, lägenhet, 
sommarstuga eller kolonilott. Bara man har 
någonstans att odla eller känner någon som 
kan odla upp bokashin. Det är en sorts 
fermentering av hushållsavfallet och som ger 
näringsrik och levande jord. 

Vill du starta och veta mer så kom på 
föreläsning tisdag 29/10 hos Studiefrämjandet 
på Kyrkogatan 2, kl. 18.30, ca 1 timme. 
 
Anmälan till Lotta Lindgren 070-5343324 

 
 

 

 

Från och med nu kommer vi gå över till att skicka 
ut information och programblad via våra digitala 
plattformar för att spara på miljön. Du som 
fortfarande vill ha programbladet i 
pappersformat hem i brevlådan, hör av dig till vår 
ordförande. 
 
Vi vill även gärna att du hör av dig om du är 
osäker på om din mail är registrerad, så att du 
inte går miste om våra framtida utskick!  
 
Kontakt: lulea@naturskyddsforeningen.se (eller 
via sms till 073-7762177) 

 

 

När hösten är som mörkast anordnar vi en 
filmfestival med temat miljö och hållbarhet i 

samarbete med Folkets Bio i Luleå. Vi erbjuder 
ett inspirerande program av spelfilmer och 

dokumentärer. Håll utkik efter mer info på vår 
hemsida och facebook och hör som vanligt av 

dig med frågor (eller kanske tips!) till 
lulea@naturskyddsforeningen.se. 

 

Kommunen anordnar i år igen Sommargata för 
att visa på fördelarna med hållbart resande. Vi 

är delaktiga genom aktiviteter som ni kan få 
vara delaktiga i; gå dit och gör ert egna bihotell 

eller varför inte en bivaxduk för att ersätta 
plastpåsar till frukt och grönt? Håll utkik efter 

aktivitetsschema på Luleå kommuns facebook 
och hemsida! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Programblad hösten 2019 

 

Viktig information! 

Lär dig om bokashi 



 
Vill du följa med oss ut i Luleå skärgården på en 
guidad helgexkursion i augusti? Vi kan 
garantera en spännande helg i vild natur!  

Skärgårdsutflykten innebär två dagars vistelse 
ute i den vackra skärgårdsön Hindersön. Här 
kommer vi ta del av det rika djur- och växtlivet 
på Hindersön och detta med hjälp av en kunnig 
naturguide. Övernattning kommer att göras i 
Hindersöns gamla skola där vi sover i öppen 
sovsal. På lördag kväll äter vi en gemensam 
middag tillsammans. Prioritet för deltagande ges 
till nysvenskar och ungdomar. Krav är att 
deltagarna förstår talad vardagssvenska. 

Samling? Avgång klockan 09:20 den 3 augusti 
2019 i Södra hamn där turbåten Symfoni avgår. 
Åter Södra hamn den 4 augusti 20.45 
Kostnad? Ingen kostnad för deltagande 
ungdomar under 26 år samt nysvenskar. 
Deltagaravgift för övriga är 350kr. 
Betalningsalternativ specificeras i 
välkomstbrevet efter den 31 juli. 
Utrustning? Bra kläder inkl regnkläder, 
sovlakan alternativt sovsäck, bra skor och en 
ryggsäck samt att en del egen mat medtas. 
Fullständig utrustningslista och välkomstbrev 
med detaljerat program kommer skickas till 
samtliga uttagna efter den 31 juli. 
Anmälan? Sista anmälningsdatum är den 31 juli 
2019 och anmälan gör du via föreningens 
hemsida eller genom att kontakta Ola på (+46) 
730 523 638. 

 

 
Nu har du möjlighet att lära dig mer om våra 

våtmarker och hur vi restaurerar dessa. Anmäl 
dig till helgkursen den 24-25 augusti i Luleå, 

inga förkunskaper krävs. Begränsat antal 
platser, först till kvarn gäller! 

Helgen består av föreläsningar och samtal 
under lördagen av interna såväl som externa 

föreläsare. Söndagen är vi ute i fält tillsammans 
med Luleå kommuns skogsförvaltare Johan 

Kristoffersson för att plugga diken. Vi avslutar 
dagen med en guidad vandring av Sture 

Westerberg, biologi och rutinerad 
våtmarksinventerare.  

När? Den 24-25 augusti 2019 
Var? IOGT-NTOs lokaler på Köpmantorget 7 i 

Luleå. 
Anmälan? Gör du via länsförbundets hemsida 
(https://www.norrbotten.snf.se/wordpress/). Ett 
mejl kommer att gå ut till samtliga deltagare ca 
14 dagar innan kurshelgen med mer detaljerad 

information om objektet mm. 
Kostnad? Gratis för medlemmar, 250 kr för 

icke medlemmar. Betalning via swish 123 609 
69 78 eller via BG 278-1730. 

Lördagens lunch och fika ingår. 
Frågor? Kontakta Johanna Nilsson via mejl: 
johanna.nilsson@naturskyddsforeningen.se 

eller mobil 070-5639866.

 

 

Vi ger oss ut i skogen för att tillsammans med 
Jakob Johansson leta efter skogens läckerheter 
– skivlingar, kantareller, soppar + många fler! 
Samling kl 10.00 vid parkeringen till 
Gammelstadsvikens naturreservat (infart från 
Haparandavägen, se karta nedan). Kom gärna 
med cykel om ni kan. Gratis deltagande, ta med 
stövlar, kläder efter väder, sittunderlag, matsäck 
och dryck. 

Anmäl er till: Jakob Johansson på 
lulea@naturskyddsforeningen.se. 

 

Skärgårdsutflykt 3-4 augusti 

Svampplockning 15 september 


