
 
 

PROGRAM   VÅREN   2020   
 
Årsmöte   19   februari!  
 
Vi   träffas   och   går   igenom   det   gångna   året   så   väl   som   det   kommande.   Efter   årsmötet   fikar   vi  
och   lyssnar   på   en   inspirerande   föreläsning.   Varmt   välkomna!  
 
Tid   och   plats:    19   Feb   Kl.   18.00,   Kyrkogatan   2,   Studiefrämjandet.  
Kontaktperson :   Maria   Tranvik,    maria_tranvik@hotmail.com  
 

 
 

Naturskyddsföreningens   årliga   klädbytardag   28   mars!  
 
Oavsett   om   du   är   mån   om   garderoben,   privatekonomin   eller   miljön   -   kom   och   byt   kläder  
under   Naturskyddsföreningens   nationella   klädbytardag!  
Du   lägger   själv   upp   dina   egna   plagg   i   salongen   och   byter   direkt,   inga   lappar,   ingen   insamling  
innan.   Lämna   in   max   20   hela   och   rena   plagg   (inklusive   barnkläder),   skor   eller   accessoarer.  
 
Tid   och   plats:     Lördag   28/3   kl   12:00-15:00    Mer   info   om   lokal   kommer   senare.   Håll   utkik   på  
vår   hemsida   och   facebook.  
Kontaktperson:    Sara   Eklund,    eklund.saramaria@gmail.com  
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Välkommen   på   Earth   Hour-knytkalas   28   mars!  
 
Naturskyddsföreningen   i   Luleå   bjuder   in   till   knytkalas   i   skenet   av   levande   ljus!   Ta   med   dig  
något   ätbart   att   dela   med   dig   av   så   ses   vi   för   att   umgås,   lära   oss   av   varandra   och   fira   Earth  
Hour   tillsammans.  
 
Tid   och   plats:    28   mars   Kl.   20:00   -   22:00.    Mer   info   om   lokal   kommer   senare.   Håll   utkik   på  
vår   hemsida   och   facebook.  
Kontaktperson:    Linda   Strandenhed,    linda_strandenhed@hotmail.com  
 

 

Lär   dig   Bokashi   –   komposta   inomhus,   18   maj!  

Bokashi   är   ett   sätt   att   förbereda   organiskt   avfall   för   snabb   omvandling   till   jord   och   gödning  
helt   utan   kemikalier.   Det   är   klimatsmart   -   eftersom   både   koldioxid   och   kvävegaserna   binds   i  
komposten.   Väl   i   jorden   bygger   den   kväve-   och   energirika   bokashi-gödseln   upp   ett   bra  
mikroliv   och   en   högre   biomassa   vilket   ger   en   mer   fertil   jord.   Kom   och   lyssna   och   lär.   Gratis  
för   alla.  

Tid   och   plats:    Måndag   18   maj    kl.   18.00   -   19.00   Studiefrämjandet,   Kyrkogatan   2  
Kontaktperson:    Lotta   Lindgren    lotta@lottalindgren.se  
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Pimpelfiske   4   april!  
 
Kom   och   testa   att   pimpla   i   Södra   hamn!   
Vi   träffas   klockan   10   på   parkeringen   vid   kolkajen.Ta   gärna   med   eget   fiskespö   om   du   har!   
Anmäl   dig   senast   28   mars.  
 
Tid   och   plats:   Kl.   10:00,   Kolkajen,   Södra   Hamn,   Luleå   
Kontaktperson:   Birgit   Lovén:    birgitloven1@gmail.com   
 

 
 
 
Skatetur   på   Hertsölandet   28   mars   –   13   april!  
 
Upptäck   Hertsöns   fina   myrar   och   gammelskogar   på   skidor.   Vi   samlas   på   parkeringen   vid  
Hertsöträskets   östra   ände   någon   gång   under   helgerna   28/3-29/3,   4/4-5/4   eller   10/4-13/4.  
Evenemanget   är   snö-   och   väderberoende,   se   vår   Facebook-sida   för   exakt   datum!   Du  
behöver   löpar-   eller   skateskidor   och   en   liten   ryggsäck   med   vatten   och   fika.   Indelning   i   två  
grupper   utifrån   deltagarnas   förutsättningar.   Vi   är   ute   2-3   timmar.  
 
Tid   och   plats:    Hertsölandet,   parkeringen   i   östra   änden,   datum   är   väderberoende!  
Kontakt:    Kjell-Arne   (070-591   35   01),   Jakob   (0730-56   18   17)  
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Växtvandring,   söndag   14e   juni!  
 
Söndagen   den   14e   juni   genomförs   en   guidad   vandring   i   stil   med   den   som   genomfördes  
längs   Solanderleden   i   juni   2019,   där   vi   lär   oss   om   vilda   ätliga   växter.   Under   vandringen  
stannar   vi   och   bekantar   oss   med   diverse   ätliga   växter   och   får   lära   oss   mer   om  
allemansrätten,   hur   man   plockar   och   hur   man   tar   tillvara   på   sin   skörd.   Frågor   om   eventet  
besvaras   av   maria_tranvik@hotmail.com.   Mer   information   kommer   per   mail   till   de   som  
anmält   intresse   via   formuläret   nedan!  
 
Tid   och   plats:    Solanderleden   den   14e   juni   kl   13  
Kontaktperson:    maria_tranvik@hotmail.com  
Kostnad:    Gratis   för   medlemmar,   50   kr   för   icke   medlemmar   (swish)  
Anmäl   dig   genom   den   här   länken:    https://forms.gle/dizqUgazAvKzTPay8   
 

 
 
 
 
Visste   du   att   du   som   medlem   kan   hyra   våra   stugor   runt   om   i   landet?   Kika   in   på  
www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/hyr-en-stuga  
 
NATURSNOKARNA  
Det   finns   mycket   spännande   i   naturen!   I   Natursnokarna   upptäcker   barn   och   deras   vuxna  
naturen   tillsammans.   Dels   för   att   det   är   så   kul   och   dels   för   att   det   får   oss   att   må   bra.   Men  
också   för   att   vi   ska   lära   känna   och   förstå   mer   om   naturen.   Vill   ni   vara   med?   Kontakta   Dieke  
på    dieke.sorlin@gmail.com  
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Handla   Miljövänligt   gruppen  
Är   du   intresserad   eller   vill   du   veta   mer   om   hur   du   som   konsument   kan   påverka  
ekosystemen,   mångfalden   och   din   egen   hälsa?   Vill   du   jobba   aktivt   med   att   hjälpa   andra   att  
välja   schyssta   produkter?   Tveka   då   inte   med   att   gå   med   i   vår   Handla   Miljövänligt   grupp  
genom   att   kontakta   Ulla   Henriksson   på    uhenriksson82@gmail.com   
 

 
 
Fältbiologerna    är   Naturskyddsföreningens   fristående   ungdomsorganisation   som   engagerar  
sig   i   framtiden,   miljön   och   samhället!   Är   du   under   25   och   vill   vara   med   och   forma   Norrbottens  
första   fältbiologklubb   -   tveka   inte   på   att   höra   av   dig   till    maria_tranvik@hotmail.com    för   att   få  
veta   mer!  
 

 
 
Naturskyddsföreningen   Luleås   Facebookgrupp  
 
Vill   du   engagera   dig   mer,   få   kontakt   med   andra   och   veta   mer   om   vad   Naturskyddsföreningen  
Luleå?   Gå   med   i   vår   Facebookgrupp:  
https://www.facebook.com/groups/lulekretsenmedlemsgrupp/  

 
 

Lulea.naturskyddsforeningen.se  
Lulea@naturskyddsforeningen.se  

 
 

 
 

 

 

mailto:uhenriksson82@gmail.com
mailto:maria_tranvik@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/lulekretsenmedlemsgrupp/?ref=share

