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Hej alla medlemmar  
           i Ölands naturskyddsförening (ÖN)! 
 

Det gångna året har präglats av Covid-19, det har ju varit en 
tråkig och besvärlig tid, men som vi ändå nu börjar ana ett slut 
på. Under 2020 fick vi ställa in de flesta programpunkterna, 
hoppas ni ändå var ute i naturen, kanske t.o.m. mer än vanligt! 
 

Årets ”Landborgen” ser inte ut som vanligt, vi kan inte planera 
så mycket och långt i förväg. Men vi har idéer som vi hoppas 
genomföra under året, nedan finns en del; exkursioner, då vi 
följer myndigheternas restriktioner, men förhoppningsvis även 
digitala inne-evenemang. Vi kommer att annonsera vad som är 
på gång på hemsidan oland.naturskyddsforeningen.se och på 
https://www.facebook.com/ON.OlandsNatur. Uppgifterna här 
är PRELIMINÄRA, så kolla hemsidan. MER INFO om 
evenemangen finns på hemsidan!!! Har du själv idéer på 
program, hör av dig! ”Info”-personer, se styrelsen på baksidan.  
 

På hemsidan kan du läsa de uppskattade månadskrönikorna, 
som i år ”når nya höjder”! Välj till höger på hemsidan. 
 

Nya programpunkter kan också annonseras via mail. Ölands 
Naturskyddsförening har drygt 500 medlemmar, men de flesta 
ser vi tyvärr aldrig. Vi hoppas att få se även DIG!!! Därför: 
 

                W A N T E D ! 
     För att kunna få mer information, lämna din mail- 
     adress och telefonnummer, till Jan Hn eller någon i 
       styrelsen. En del har fel mail registrerad, kolla! 
 
P.g.a. Covid-19 kommer vi inte heller att ge ut ”Natur och 
Kultur på Öland”, det gula häftet med alla evenemang maj-
sept. Men nästa år kommer vi igen! 
 

Jan Herrmann (ordf.) 
 

 

   
     Foto: Staffan Arvegård 
 

Strandstädningstävling    8 mars – 8 april 
Städa din favoritstrand, (eller annat område!) när och var du vill! 
Anmälan genom att senast 8 april maila en bild på det du/ni 
städat, platsens namn och städarnas namn med mailadress och 
tel.nr. Utlottning av fina priser på Årsmötet 11 april, alla får 
diplom! Bilderna blir en ”utställning”, kommer på hemsidan och 
Facebook. Info: Mattias K. / Jan H. Mer info på vår hemsida. 
 

 
Årsmöte (kretsstämma) Söndag 11 april 15-18    
Digitalt med länken zoom.us/j/95302020159. 
(Troligen) prisutdelning för Strandstädningstävlingen och 
naturum-personal berättar om verksamheten i år, samt de 
sedvanliga förhandlingarna. 
Dagordning och mer info på hemsidan. Info: Jan H.  
 

      



 
 
 
 
 

 

Avsändare: Ölands Naturskyddsförening (ÖN),  
c/o Leander, Kungsgårdsvägen 26 A, 393 53 Kalmar 
 
 

Vårvandring    Månd 5 april 10-12 (prel) 
Vi besöker Lenstadskogarna tillsammans med Torslunda 
Hembygdsförening. Samling Lenstad torg. Info Lisa Tengö. 
 

Fagning av Rune Jons äng   Lördag 10 april (prel) 
09.00  Kalkstad, Torslunda (P-plats finns mellan dessa) 
Ta med egen räfsa och fika. Samarr. med Torslunda 
Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö. 
 

Sångfåglar i Ottenby Sö Lund Lördag 22 maj kl. 9.00 
Anmälan till naturum 0485 - 66 12 00 el. naturum@ottenby.se. 
Info Liselotte WW. 
 

Vilda blommornas dag    Söndag 20 juni  10.00      
Samling mitt emot Vickleby kyrka. Info: Åsa Bodenmalm. 
 

Svartvikskärret       Måndag 28 juni  10.00 (prel)  
Vi besöker en unik blandmyr i Böda. Efter besöket visar Jan 
Nilsson sin utställning med snidade fiskar. Samling P-platsen 
vid Ateljé Fisken, 2 km norr om Böda. Info: Börje E.  
 

Slåttergille i Rune Jons äng   Lördag 18 juli (prel)  
09.00  Kalkstad, Torslunda (P-plats mellan dessa platser) 
Medtag fika, lie och/eller räfsa. Samarr. med Torslunda 
Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö. 
 

Författarafton med Maja Lunde är under planering, vi 
återkommer med mer information på hemsidan. 
 

Bin, blommor och vägkanter… 
Något blir det i år, sent i vår eller i höst. Troligen samarr. med 
Ölands Biodlarförening. Info: Jan Herrmann. 
 
Styrelsen (pga platsbrist bara de som nämns i Landborgen) 
Jan Herrmann (ordf.) 070-678 19 89                              jan.herrmann@lnu.se 
Mattias Karlsson (v. ordf.) 076-107 43 24                dilevafan@hotmail.com 
Stina Nilsson (sekreterare) 073-350 71 00                    stina@naturguide.nu  
Börje Ekstam (ledamot) 070-607 28 00                   borje.ekstam@icloud.com 
Åsa Bodenmalm (red. N &K ) 070-259 38 15                    asa@jpfagelvind.se  
Liselotte W. W. (pr.led Strandstäd) 073-058 23 77 liselotte.w.w@gmail.com 
Lisa Tengö (pr led Ängsskötsel)  076-114 76 30           lisatengo@gmail.com 
 

Vår mailadress är oland@naturskyddsforeningen.se  
 

Vi samarbetar med Studiefrämjandet och Ölands vattenråd 
 

           
 

 

 
                             Foto: Kenth Jönsson, ÖB 

Årets Ölandsfotograf 2020 var Miriam Eriksson 
 

Vill du bli vinnaren 2021? Temat är 
ÖLANDS HAMNAR OCH BÅTLIV Läs mer på 
https://oland.naturskyddsforeningen.se/2020/10/  


