
 

 
 

 

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

Håll stranden ren! Lördag 16 September kl. 11-14. 
Färjestadens dämme. Skräpsortering (vid ett bord), 
tipspromenad och annat spännande. Info: Liselotte 
Wetterstrand Waldenström och Mattias Karlsson. 
 
 

Skogens svampar 24 september kl. 10-13  
Samling vid Odens flisor, men kan ändras, kolla hemsidan! 
Svampkännaren Helene Wertwein hjälper oss med kända och 
okända svampar. Info: Helene Wertwein (073 150 68 46) 
eller Jan Herrmann. 
 

 
Foto: Helene Wertwein 

 
 

Solitärbi-filmen XX oktober kl. 18, (troligen på)  
Ölands folkhögskola  Patrik Waernbaum från Västervik, 
föreningens duktige filmare, visar 35 min film om binas liv 
och hur man kan gynna olika bin, samt om Länsförbundets 
verksamhet. Mer info senare på hemsidan och Jan Herrmann. 
 
 

Naturfalken Torsdagen 2 november 11.00 Trollskogens 
naturum. Naturfalken = rolig artkunskapstävling, se sid 1, 
och på hemsidan. Info: Jan Herrmann. 
 
 

  + 2024  (troligen 26-29/1)  Vinterfågel; utfodring o räkning     
 

 

Håll Sverige Rent! Hjälp Bengt Andersson med hans 
uppdrag att ”standard-städa” i Kårehamn. Det sker veckorna 
16-18, 29-31 och 42-44! Maila honom på vasa49@telia.com ! 
 
 

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

Styrelsen (feb 2023) och arrangemangsansvariga personer  
Jan Herrmann (ordförande+webbfixare) 070-678 19 89jan.herrmann@lnu.se 
Mattias Karlsson (vice 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 (ledamot) 070-229 22 48 hanna_nicklasson@hotmail.com 
Kajsa Grebäck (ersättare) 070-337 54 04           kajsa.greback@hotmail.com 
Börje Ekstam (krönikeredaktör) 070-607 28 00      borje.ekstam@icloud.com 
Åsa Bodenmalm (redaktör Nat & Kult ) 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 
Pav Johnsson (diverse) 070-517 89 80  pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se 
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Hej alla medlemmar i Ölands naturskyddsförening (ÖN)! 
 

Wow, vi är nu ännu fler medlemmar, drygt 600, ni är alla 
mycket välkomna, och efter flera Covid-år kan vi nu satsa i ett 
vanligt program. Vi hoppas du lockas av vår mix! Flertalet 
programpunkter är spikade, några kommer mer info om senare, 
kanske även nya, på hemsidan oland.naturskyddsforeningen.se 
och på facebook https://www.facebook.com/ON.OlandsNatur, 
så kolla dessa!!!  
Styrelse och arrangemansansvariga (”Info”) finns på 
baksidan. Har DU egna idéer på program-inslag, hör av dig! 
Låt oss kämpa tillsammans för Ölands natur och miljöfrågor! 
 

 

W A N T E D ! 
Lämna din mailadress och telefonnummer, för att kunna få   
ffa MAIL-information, till Jan Hn eller någon i styrelsen. 

En del har fel mail registrerad, kolla! (I enlighet m GDPR!) 

 
 

Naturfalken  –  ”Simborgarmärke i artkunskap” 
Naturfalken vill sprida artkunskap på ett roligt och inspirerande 
sätt, www.naturskyddsforeningen.se/naturfalken. . Kom och 
tävla i artkunskap, mot dig själv och dina vänner. Du kan delta 
20/5, 6/6 och 2/9, ev. även okt/nov. Info: Jan Herrmann, 
Liselotte Waldenström och på hemsidan. 
 

                
                                                                           Foto: Naturskyddsföreningen 

 
 

Studiecirkel: Lär känna naturen genom att teckna olika arter 
Tisdagar kl 18-21 under våren 2023. 
Plats: Sydöstra Öland. 
Mål att lära känna några arter som vi inte kunde innan, genom 
att teckna av dem. 
Vi kommer att vara ute i ur och skur, teckna utan 
prestationskrav (det är inte en konstkurs) och dela med oss av 
våra kunskaper. Cirkelledare Kajsa Grebäck, 070-337 54 04 
Mer info och anmälan se Hemsidan eller Studiefrämjandet. 
 
 

Fältbiologerna startar igen i Kalmar/Öland! Vill du vara med 
och ordna eller gå på coola aktiviteter och härliga 
naturupplevelser, som skogsutflykter, fågelskådning, och 
föreläsningar eller diskussioner om miljöpolitik. Du behöver 
inte ha varit med i Fältbiologerna innan, inga förkunskaper 
krävs, men du ska vara mellan 6-25 år. Tveka inte att kontakta 
fältbiologen Olga på olga.backstrom@icloud.com om du har 
frågor eller vill hänga på! (Föräldrar, tipsa dina barn!) 
 
 

Vi samarbetar med Studiefrämjandet, Vattenrådet och naturum 
  

            
 
 



 
 
 

Bygga bi-holkar Lördag 25 mars kl. 14 Kastlösa skola. 
Våra husvilla bin behöver din hjälp, bygg deras bostad! 
Samarr. med Kastlösa hembygdsfören.Info:Staffan Arvegård. 
 
 

Kretsstämma (årsmöte) Söndag 26 mars kl. 14.30-18 
Station Linné. Först sedvanliga förhandlingar (dagordning 
m.m. kommer på hemsidan. Efter fika, berättar Jan och Börje 
om natur och miljöfrågor i Costa Rica. Info: Jan Herrmann.  
 

      
 

    
                                                                                    Foto: Jan Herrmann 
 
 

Fagning av Rune Jons äng Lördag 1 april kl. 9.00 
Kalkstad, Torslunda (P-plats mellan dessa). Dags att räfsa 
löv och grenar i ängen. Ta med egen räfsa och fika. Samarr. 
Med Torslunda Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö. 
 
 

Världsbokdagen Måndag 17 april kl. 19.00 Borgholms 
bibliotek. Andreas Jakobsson förf. till”Svinnlandet”, berättar 
om matsvinn och dumpstring, att ta tillvara slängd mat. Anm. 
till Borgholms bibl, 0485-880 70. Gratis inträde! Info:Jan Hn. 
 
 

Skolgårdens betydelse för hälsan Torsdag 20 april 
kl. 18.00-20.30 Ölands folkhögskola. Varför viktigt för barn 
att vara ute? Rörelse och lek. Ätbara växter, blommor o bin. 
Egna päron till fruktstunden. Skogsträdgården som lärmiljö.	
 
 

Vandring i Mittlandsskogen Söndag 7 maj kl. 9.00   
Plats, se senare på hemsidan 
Vi tar emot vårens blommor och fåglar, och vad mer? Kläder 
efter väder och rejäla skodon, samt fika! Info: Jan Herrmann. 
 

 
 

Foto: Jan Herrmann 
 
 

Länsstämma i Västervik Söndag 14 maj 
Västervikskretsen är värd för Länsförbundets årsmöte, inkl. 
liten utflykt och utdelning av Naturvårdspriset. Lunch, samt 2 
ggr fika.  Vill DU hänga med? Info: Jan Herrmann. 
 
 

Biologiska mångfaldens dag Lördag 20 maj kl. 10.00 
= ”fel dag”, eg. den 22/5. Först fåglar och vattensmåkryp i 
Dämmet, sedan vid Köpstaden blir det Naturfalken = tävla 
i artkunskap, mot dig själv och dina vänner. Info: Jan 
Herrmann + andra sidan, även hemsidan. 
 

 

 

Sångfåglar i Ottenbylund Lördag 27 maj kl. 10-12 
Samling södra Lundparkeringen. Samarr. m naturum 
Ottenbys Skådarskolan. Anmälan till naturum@ottenby.se. 
Info: Ida Hansson. 

 

 
 

Foto: Stefan Svenaeus 
 
 

Naturafton Måndag 5 juni kl. 18-20.30 Borgs by (Gråborg).  
Traditionell afton med natur- och kulturvandringar, testa 
Naturfalken (rolig artkunskapstävling), tipspromenad, pres. av 
Sveriges miljömål Förtäring kommer att finnas. Mer info på 
hemsidan. Info: Liselotte Wetterstrand Waldenström.  
 
 

Naturfalken i Ottenby Tisdag 6 juni kl. 11-14. Utanför 
naturum Ottenby. Kom och tävla i artkunskap, mot dig själv 
och dina vänner. Info: Jan Herrmann och på andra sidan.  
 
 

Bioblitz Lördag 17 Juni hela dagen, Trollskogens 
naturreservat inventeras på insekter m. fl. organismer, samarr 
mellan flera föreningar. ALLA kan delta. Mer info senare på 
Trollskogens naturums hemsida. 
 
 

Vilda blommornas dag Söndag 18 juni. Samarr. med 
Ölands Botaniska Förening. 
Vickleby kl. 10-12. Alvarets orkidéer och andra blommor. 
Samling vid P-platsen mitt för kyrkan. Info: Åsa Bodenmalm. 
Frönäs mar kl. 15-17. Våtmarksväxter. Samling vid 
Wikegårds camping. Info: Börje Ekstam. 
 
 

Slåttergille i Rune Jons äng   Söndag 17 juli 09.00  
Kalkstad, Torslunda (P-plats mellan de platserna).Praktisk 
naturvård, medtag fika, lie / räfsa, möjlighet till slipning finns. 
Samarr. med Torslunda Hembygdsförening. Info: Lisa Tengö. 
 
 

Småkryp och annat i ett öländskt sötvatten  
Söndagen 20 aug kl. 9.00. Plats meddelas senare. De viktiga 
vattendragen och lugnvattnen innehåller mycket intressant, 
kom och upptäck! Stövlar och matsäck. Info: Jan Herrmann. 
 
 

Östersjödagen Lördag 2 september kl. 11-15 Färjestadens 
hamn, vid servicehuset Trossen. (1/9 är det för skolorna). 
Vattenhåvning, Östersjö-Naturfalken m.m. Info:Stina Nilsson 
 
 

Fladdermöss och nattens insekter (och ölprovning) 
Fredag 8 september kl. 20.00! Kackelstugan. Fladdermöss 
upptäcks med detektorer och insekter lockas m ljus, med hjälp 
av Pav J och Johan P. Bryggerivisning och ölprovning erbjuds 
18.30. Pris och anmälan, se vår hemsida. Info: Stina Nilsson. 
 

 +       =  Wow!                              

Foto: Jan Herrmann 
 
 

Fler programpunkter på nästa sida! 


