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

Östersjödagen Borgholm Söndag 3 september 11-15.
Se Naturum Trollskogens hemsida. Troligen även
Naturfalken, se första sidan. Info: Stina Nilsson

Jaala, jaala! Praktisk naturvård med ÖN Natur och kultur i en skön förening på
nordöstra Öland
Söndag 4 september, 2 oktober och 6 november 09.00-12
Vi återställer nedfallna stenar i murarna, samlar in gammal
taggtråd och röjer återväxt av tornbuskar i restaurerade
naturbetesmarker. Vi prioriterar artrika och steniga betesfållor, där maskinella betesputsar inte går att använda. Kontakta Börje Ekstam om du vill ha hjälp eller vill hjälpa till.

Naturfalken Torsdagen 3 november 11.00
Trollskogens naturum. Se info på sid 1, och på hemsidan.
Info: Stina Nilsson och Jan Herrmann eller Liselotte W.W.

Costa Ricas natur och miljövård. Oktober/november,

Hej alla medlemmar i Ölands naturskyddsförening (ÖN)!
Två år har nu präglats av Covid-19. Nu lättar det men vi, och
ni, följer naturligtvis FHM:s rekommendationer så att alla
aktiviteter genomförs på ett smittsäkert sätt: Håll avstånd och
stanna hemma om du är sjuk, även om restriktionerna upphört.
OBS! Successivt annonserar vi vad som är på gång på, och mer
detaljinfo, på hemsidan oland.naturskyddsforeningen.se och på
https://www.facebook.com/ON.OlandsNatur. Så kolla
regelbundet av dessa!!! Har du egna idéer på program-inslag,
hör av dig! Styrelse och arrangemangsansvariga på baksidan.
Nya programpunkter kan annonseras via mail. ÖN har ca 500
medlemmar, de flesta ser vi tyvärr aldrig. Vi hoppas träffa även
DIG på våra arrangemang, och få mer kontakt!!! Därför:

WANTED!
Lämna din mailadress och telefonnummer, för att kunna få
mer information, till Jan Hn eller någon annan i styrelsen.
En del har fel mail registrerad, kolla! (I enlighet m GDPR!)

mer info senare. Info: Jan Herrmann.
----

Digitala adresser
oland.naturskyddsforeningen.se = vår hemsida med
månadskrönikor, styrelsen, info om programpunkter m.m.
oland@naturskyddsforeningen.se = vår mailadress

Styrelsen och arrangemangsansvariga personer
Jan Herrmann (ordförande+webbfixar) 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
Anders Leander (kassör) 076-934 68 08
al.l@live.se
Ida Hansson (ledamot) 070-184 96 47
idamariah@gmail.com
Hanna Nicklasson (ersättare) 070-229 22 48 hanna.nicklasson@hotmail.com
Börje Ekstam (krönikeredaktör) 070-607 28 00 borje.ekstam@icloud.com
Åsa Bodenmalm (redaktör. N &K ) 070-259 38 15
asa@jpfagelvind.se
Liselotte W. W. (pr.led Naturafton) 073-058 23 77 liselotte.w.w@gmail.com
Lisa Tengö (pr. led Ängsskötsel) 076-114 76 30 lisa.tengo@folkbildning.net
Staffan A. (pr. led Fågelmatning) 073-3981198 staffan.arvegard@gmail.com
Stefan Svenaeus (webbredaktör) 070-707 48 48
svenaeus@telia.com

Vi samarbetar med Studiefrämjandet, Vattenrådet och naturum

SAMÅKNING!

Naturfalken – ”Simborgarmärke i artkunskap”
Naturfalken vill sprida artkunskap på ett roligt och inspirerande
sätt, www.naturskyddsforeningen.se/naturfalken. Du kan delta
22/4, 28/5, 5/6 och 3/11 (bara för Naturfalken), men även vid
andra tillfällen som 22/5 och 3/9. Info: Jan Herrmann, Liselotte
Wetterstrand Waldenström och på vår hemsida.

Foto: Naturskyddsföreningen

Strandstädningstävling
12 mars – 10 april, valfri tid och plats
Städa din favoritstrand – delta i utlottning av fina priser.
Anmälan genom att senast 11 april maila en bild på det du/ni
städat, platsens namn (strand eller annat!), samt städarnas namn
med mailadress och tel.nr. Dragning på digital prisutdelning
19 april, alla deltagare (=inskickade bidrag) får diplom! Bilderna
blir en ”utställning” som presenteras på hemsidan och Facebook.
Info: Mattias Karlsson eller Jan Herrmann.
OBS! Mer VIKTIG information på vår hemsida!

Försök gärna att samåka, om det går; för varje
arrangemang finns en ansvarig person (Info….), alla
dessa finns i styrelselistan. Meddela varifrån du åker,
eller vart du vill åka med någon, så fixar vi något bra.

Var och vem är DU?
Ölands Naturskyddsförening har drygt 350 medlemmar,
men det stora flertalet ser vi aldrig på våra arrangemang.
Programmet du nu fått tycker vi är sällsynt välfyllt, och
hoppas vi, bra! Så vi hoppas att få se även DIG på våra
arrangemang!!! Det vore jättetrevligt om du hör av Dig
vad just Du vill se mer av, kanske har egna förslag etc –
kontakta då någon i styrelsen; ring, sms-a eller maila…..

Foto: Mattias Karlsson

Kunskaps/debattafton om bin Tisdag 15 mars 18-21

Naturafton Söndag 5 juni kl 18 - c:a 20.30 Gråborgs by

Strömstedtssalen på Ölands folkhögskola
Vi får höra om odlade och vilda bin, andra
pollinatörer och bristen på blommor – vad
kan vi göra? Det blir fika. Arr. tills med
Ölands biodlarförening. Info: Jan Herrmann.

Kulturvandring med Lennart Nilsson, naturvandring med Johan
Petersson och Pav Johnsson, Naturfalken, förtäring m.m.
Se mer på hemsidan. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström.

Vilda blommornas dag
Foto: Sven Kihlström

Årsmöte (kretsstämma)
Lördag 19 mars kl 15-18 Station Linné
Anne Wilks berättar om stationen och händelser kring Ölands
natur och miljö. Efter smörgås-fika följer stadgeenliga
förhandlingar. Se mer på hemsidan. Info: Mattias Karlsson.

Söndag 19 juni kl. 10 – 12.
Vickleby, Alvarets orkidéer. Samling vid P-platsen tvärs över
vägen från kyrkan. Info: Åsa Bodenmalm.
Trosnäs, Ängar på inägor och utmarker. Samling hos Börje
Ekstam Trosnäsgatan 61 (fr 136 in vid Södvik, åk österut!)

Stoppa överfisket

Torsdag 31 mars kl. 18-20
Strömstedtssalen på Ölands folkhögskola
Superstora fiskebåtar rovfiskar i bl. a. Östersjön, fiskbestånd
minskar och havet kollapsar. Du får veta mer på en interaktiv
föreläsning av en ännu okänd expert. Info: Jan Herrmann

Vattenskalbaggar

Torsdag 7 april kl 19-21.
Strömstedtssalen på Ölands folkhögskola
Författarna Joja Geijer och Jan Herrmann presenterar sin nya
bok om vattenskalbaggar på Öland m.m. Samarrangemang
med Sydostentomologerna (FSOE). Info: Jan Herrmann.

Fagning av Rune Jons äng
Söndag 10 april kl. 10.00 Kalkstad, Torslunda (P-plats
finns mellan dessa platser). Dags att räfsa löv och grenar i
ängen. Ta med egen räfsa och fika. Samarr. med Torslunda
Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö.

Naturfalken Fredag 22 april kl. 10.00
Trollskogens naturum Se info på sid 1 och på
hemsidan. Info: Jan Herrmann o Liselotte W.W.

Länsstämma Söndag 24 april 09.30-16/17
Astrid Lindgrens gård Näs i Vimmerby Alla är välkomna!
Vimmerbykretsen är värd för årsmötet i Naturskyddsföreningen Kalmar län. Årsmötesförhandlingar, utdelning av
Naturvårdspriset, besök i Astrids trädgård eller gör en
fågelutflykt m.m. Lunch, samt fika först och sist på dagen.
Program och dagordning på hemsida. Info: Jan Herrmann.

Har du koll på fåglarna i Slottsskogen?

Foto: Stina Nilsson

Slåttergille i Rune Jons äng
Söndag 17 juli 09.00
Kalkstad, Torslunda (P-plats finns mellan dessa platser)
Praktisk naturvård, medtag gärna fika, lie och/eller räfsa,
möjlighet till slipning kommer att finnas. Samarr. med
Torslunda Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö.

Soppig svampexkursion i Halltorps hage
Söndag 24 juli kl. 09.00
Svampkonsulent Hanna Andersson visar oss runt och berättar
om soppar och fruktkroppar. Samling vid parkeringen intill
reservatet utmed vägen till Ekerumshamn. Info: Börje Ekstam.

Natur- och kulturvandring vid Kapelludden
Lördag 6 augusti kl. 17
Med Johan Petersson och Jan Henrik Fallgren lär vi oss om
historien kring Sikehamn och Sankt Brittas Kapell, samt spanar
in vackra vadare. Samling vid parkeringen. Info: Stina Nilsson.

Fladdermöss och nattens insekter Lite oklart, men
troligen fredag 26 augusti! Skedemosse Gårdsbryggeri
Fladdermöss upptäcks med detektorer och insekter lockas med
ljus, vi får hjälp av Pav Johnsson och Johan Petersson.
Samling vid Skedemosse Gård kl 20.00. För de som önskar
erbjuds en bryggerivisning och ölprovning klockan 19.00.
Mer info på hemsidan. Anmälan: Stina Nilsson.

Söndag 8 maj kl. 8-10 Vandra med Johan Petersson i
Slottsskogen och upptäck skogens ljud. Samling vid
reservatsskylten vid Strandvägen. Info: Stina Nilsson.

Kvinnor och Sörbyborg - en helig ö i en helig
sjö. Lördag 14 maj kl. 11
Följ med Jan Henrik Fallgren på historievandring runt
Skedemosse. Samlingsplats Bredsättra kyrka. Samarr. med
Naturummen Ottenby och Trollskogen. Info: Stina Nilsson.

Biologiska mångfaldens dag

Söndag 22 maj
Oklart program, men vi ordnar troligen ”Naturfalken”, se
ovan, mer info på hemsidan. Trevligheter blir det även på
Station Linné, se www.stationlinne.se. Info: Jan Herrmann.

Naturfalken Lördagen 28 maj 11.00-14.00
Ottenby naturum. Se info på sid 1, och på hemsidan. Info:
Liselotte Wetterstrand W. och Ida Hansson.

Naturfalken Lördagen 5 juni 11.00-14.00
Ottenby naturum. Som ovan. Info: Jan Herrmann och Ida H.

Foto: Stina Nilsson

Höstbål vid Östersjön

Lördag 27 augusti
Denna kväll varje år tänds eldar runt Östersjön, för att visa och
känna att vi har detta hav tillsammans. Samarbete med Ölands
vattenråd. Håll utkik på vår hemsida. Info: Jan Herrmann.

Vad gör vi med den öländska kalkstenen?
Lördag 17 september kl. 10
Mysinge
Stellan Martinsson på Mysinge Stenhuggeri berättar om
stenbrytning på Öland. Program kommer på vår hemsida.
Info: Staffan Arvegård.

Fler programpunkter på nästa sida!

