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Program juli 2022 - januari 2023 

 



 
 

Välkommen till aktiviteter med Stenungsunds 

Naturskyddsförening! 

 

Detta medlemsblad omfattar perioden juli 2022 till januari 2023. Vi har 

aktiviteter som passar både gamla och unga så ta gärna med hela familjen! Det 

krävs inga förkunskaper för att vara med, kunnigt folk finns alltid till hands. Om 

du undrar över något, till exempel om man kan ta med barnvagn på en vandring, 

eller vilka kläder och skor som är lämpliga vid ett visst tillfälle, ring bara till 

kontaktpersonen och fråga! 

 

Våra arrangemang är öppna för alla, även för dem som inte är medlemmar. Det 

kostar inget att delta (om det inte anges särskilt). När en resa ingår betalar varje 

deltagare sina färdkostnader. Glöm inte kaffetermosen för fikarast har vi alltid 

på våra utflykter. 

 

Programmet med eventuella ändringar finns på vår 

hemsidahttp://stenungsund.naturskyddsforeningen.se/. Vi har också ett e-

nyhetsbrev där vi påminner om aktiviteter som är på gång i vår krets. Anmäl dig 

gärna till detta genom att skicka ett mail tillstenungsund@snf.se. Du kan också 

gilla oss på Facebook www.facebook.com/snfstenungsund eller följa oss på 

Instagram: naturskyddsforeningstenungsund. 

 

På hemsidan hittar du också förslag till utflyktsmål på egen hand, våra smultron-

ställen. Där finns många bra tips om var du kan skåda fågel, botanisera bland 

växter eller titta på annat trevligt i naturen. Vi vill även passa på att tipsa om 

Västkuststiftelsens guidade vandringar (vastkuststiftelsen.se). 

 

Väl mött i markerna!!! Styrelsen 

 

  

http://stenungsund.naturskyddsforeningen.se/
mailto:stenungsund@snf.se


 
 

Program juli 2022 till januari 2023 
 

Om inget annat anges vid respektive programpunkt krävs ingen föranmälan till 

våra aktiviteter, men vi rekommenderar hur som helst att ni kollar vår hemsida 

för eventuella ändringar. 

 

6-14 augusti 2022 - Västerhavsveckan 

Kretsen är inte ansvarig för aktiviteter under årets Västerhavsvecka, men vi vill 

ändå tipsa om ett stort antal intressanta aktiviteter som finns redovisade på 

https://www.vgregion.se/ov/vasterhavsveckan/ 

 
 

Lördag 10 september 2022 - Norums holme  

Vi går ut till Norums holme och spanar efter flyttande vadarfåglar och annat 

spännande. Medtag fika. Aktiviteten tar ca 2 timmar. 

Samling: Utanför Molekylverkstan 09:00 alternativ vid Kullens handelsträdgård 

09:10. 

Kontaktperson: Lars Arell 0706 76 82 94 

 

 

Lördag 24 september 2022 - Vandring runt Härsvatten och Arreln 200 år 

Vi hoppas på vackert höstväder och vandrar runt Härsvatten i Svartedalens 

naturreservats sköna natur. Vi gör även en avstickare till Arreln där fyra socknar 

möttes och hällristningen som gjordes av "vallhölingar" och som fyller 200 år i 

år. 

Vandringen går i kuperad och ibland fuktig terräng och beräknas ta drygt fyra 

timmar. Medtag matsäck.  

Samling: Utanför Molekylverkstan 10:00 alternativt golfbanan i Spekeröd 

10:15. 

Kontaktperson: Lars Arell 0706 76 82 94 

 

 

 



 
 

 

Onsdag 16 november 2022 - Digitala hjälpmedel för den naturintresserade 

Att lära sig mer om djur och natur har blivit så mycket enklare än vad det var 

förr. Med lite digital kompetens och rätt appar kan du idag enkelt ta reda på 

både var och när du träffar på vissa arter. Och när du väl ser dem kan du även få 

hjälp att artbestämma dem!  

Lars Kastö kommer denna kväll att ge dig mängder av konkreta tips på vilka 

appar du ska ladda ner och hur du sen ska använda dem. Ta med dig telefonen 

och kom! 

Plats och tid: Kulturhuset Fregatten 18:30. Vi håller på till 20:30.  

Kontaktperson: Lars Kastö 070 541 57 10 

 

 

Lördag 7 januari 2023 - Vandring vid Jordhammarsviken  

Dags att börja röra på  sig efter all mat i helgerna. Vi kommer att gå och titta på 

de fåglar  som  finns  kvar  i  Sked- och  Jordhammarsviken.  Normalt  brukar  

det  finnas ganska  mycket  att  titta  på  så  här  års,  kungsfiskare,  havsörn,  

salskrake  och  bergand om vi har tur. Aktiviteten varar i ca fyra timmar. Ta 

med fika! 

Samling: Parkeringen Jordhammars herrgård kl 09:00 

Ansvarig: Stefan Malm 076 10 05 184 

 

 

 



 
 

STYRELSEN 2022 

 

Lina Blomstrand, ordförande 

072 - 981 99 39 

 

Lars Arell, vice ordförande 
070- 676 82 94 

 

Ulf Nilsson, sekreterare 
070- 348 05 75 

 

Stefan Malm, kassör 

076 – 100 5 184 

 

Eva Andersson 

070 - 215 25 88 

 

Lars Kastö 

070 - 541 57 10 

 

Thomas Myremark 

070 - 347 27 98 

 

Ralf Karlsson 

 
Per Anders Ternevall 

070 - 424 06 15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Vi skickar ut programbladet med e-post till våra medlemmar och andra 

intresserade. Detta för att minska miljöbelastningen och resursåtgången för att 

trycka och distribuera programmet, och för att minska kostnaderna för 

föreningen. Om du ändå vill ha programmet på papper, kan du skriva ut det från 

vår website, https://stenungsund.naturskyddsforeningen.se/ eller höra av dig till 

föreningen så skickar vi det till dig. 

 

Vill du stödja vår verksamhet är vårt bankgironummer 5374-5238 och 

swishnummer 123 536 972. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

Avsändare: 

Stenungsunds Naturskyddsförening 

c/o Ulf Nilsson 

Bankhagen 141 

444 95 Ödsmål 



 
 

 

 

 
 

 


