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Vill du bli vinnaren 2015? 

Läs mera på:
http://oland.naturskyddsforeningen.se

Sommarprogram
Se vår hemsida och Natur och Kultur på Öland som delas ut 
till alla hushåll
De vilda blommornas dag söndag 14 juni
Blomstervandringar i försommarfloran runtom på Öland. 
Lilla Horns löväng, Vicklebyalvaret
Humlor och vildbin onsdag 17 juni, kl. 10, Gråborg
Nu har de första humlehanarna tittat fram och det är gott 
om vildbin av många arter. Göran Holmström visar och 
berättar om arternas betydelse, hur de lever och hur charmiga
de är.
Slåtter i Rune Jons äng, lördag 18 juli
Praktisk naturvård med slåtter och räfsning. Ansv. Lisa T.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet 

Kontakta oss
Vi svarar på frågor och hjälper gärna till med samåkning
Börje Ekstam (ordf) 0485-77424     borje.ekstam@naturskyddsforeningen.se
Lisa Tengö (v. ordf) 076-114 76 30                      lisa.tengo@folkbildning.net
Anders Leander (kassör) 076-9346808                     leander.anders@spray.se
Åsa Bodenmalm (redaktör Natur och Kultur på Öland) 0485-34876

asabodenmalm@hotmail.com 
Stefan Svenaeus (webredaktör)                                       svenaeus@telia.com
Staffan Arvegård (projektledare Årets Ölandsfotograf) 073-398 11 98

staffan.arvegard@gmail.com
Urban Anjar 0485-360 88, 070-6093556                  urban.anjar@gmail.com
Pav Johnsson 070-5178980                             pav.johnsson@folkbildning.net
Gunnar Kvarnbäck 070-6676280,                                 gunnar@kvarnback.se
Britta Lööv 0485-745 60, 070-6931743                         avosetta@minpost.nu
Naja Magnusson                                                   najamagnusson@gmail.com
Liselotte Wetterstrand Waldenström 0730-582377 liselotte.w.w@gmail.com
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Fagning av Rune Jons äng
Lördag 28 mars, 09.00 - ca 12, Kalkstad, 
Nu är det dags att räfsa löv och grenar i ängen. Ta med eget 
fika. Ängen ligger intill vägen mot Kalkstad. Se vägbeskriv-
ning på vår hemsida eller kontakta Lisa (076-114 76 30).

Tema: Solenergi - Öländska möjligheter. 
Årsmöte Söndag 29 mars16.00, Halltorps Gästgiveri 
Årsmötet inleds med föredrag om solenergi av Lennart 
Tyrberg, Energikontor Sydost. Därefter bjuder vi på kaffe/té 
och smörgås. Årsmötesförhandlingar ca 17.30. Anmälan till 
oland@naturskyddsforeningen.se senast 27/3.

Fågelflyttning genom Kalmarsund
– Staffan Rodebrand
Söndag 12 april, 07.00-10.00 Obsplats Stora Rör. 
Varje vår passerar tusentals sjöfåglar genom sundet på väg 
till sina nordliga häckningsplatser. Staffan Rodebrand 
berättar om det magnifika fenomenet och tipsar om 
kännetecken för arterna som passerar. Vi samlas i det 
nybyggda vindskyddet vid hamnen. Bidrag till anläggningen
via ÖOFs pg 48 22 71-4, märk gåvan "St Rör".

Det minsta vi kan göra är så mycket som 
möjligt! – Pär Holmgren
Tisdag den 21 april, 18.30 Borgholms bibliotek. 
Pär Holmgren, aktuell med en ny bok om klimatfrågorna, 
berättar om utmaningarna och hur samhället behöver ställas 
om i hållbar riktning. Föreläsningen ingår i vårt firande av 
världsbokdagen tillsammans med Borgholms bibliotek.

Naturnatten Fredag 5 juni
18.00 - ca 23 vid Gråborg 
Försommarkvällen är fylld med aktivi-
teter för alla åldrar. Bl.a. Ängsvandring-
ar, Leta grodor, Plocka några ätliga växter, Årets Ölandsfoto-
graf presenteras, Sinnen i mörkret, Fladdermus-guidning. Ta 
med en mugg/kåsa och pann-eller ficklampa! Närproducerad,
ekologisk mat från grillen. Färdigt program med hålltider 
kommer under våren på hemsidan (eller ring Liselotte 0730-
582377).
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