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Stenungsunds Naturskyddsförening 
 

 

 

Program februari - juni 2023 

 
 

Välkommen till aktiviteter med Stenungsunds 

Naturskyddsförening! 
 



  

 

Detta medlemsblad omfattar perioden februari till juni 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 hemsida 

http://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 till stenungsund@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 
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Program februari till juni 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. 

 
Lördag 25 februari  – Holkbyggardag 

Nu är det hög tid att snickra ihop lite fågelholkar. Holkbyggande är en rolig 

aktivitet där även barn kan vara med efter bästa förmåga. Kom med och gör en 

insats då det alltid är brist på bohål i naturen. Vi håller till under tak, men det 

finns ingen värme så ta på varma kläder och glöm för allt i världen inte att ta 

med fika. Bräder och spik är förberett, men ta gärna med din favorithammare 

och borrmaskin med borr om du har. Aktiviteten tar ca 4 timmar. 

Vi sätter upp holkarna en aprildag, men vi får återkomma med plats och tid via 

hemsidan och Facebook när det närmar sig. 

Plats: Hemma hos Thomas i Brunås 163, kl 10:00 

Samling 09:30 på Fregattens parkering utanför Molekylverkstan för de som 

behöver samåka. 

Kontaktperson:  Thomas Myremark 070-3472798 och Lars Arell 070- 676 82 94  

 

Onsdag 1 mars – Projekt 8+fjordar 

I november 2022 hade projekt 8+fjordar möten kring den marina miljön på 

Bohuskusten på tre olika orter: Kungälv, Myggenäs (Tjörn) och Henån (Orust). 

Syftet var att tillsammans titta på de värden som finns i kustområdet och hur de 

används.  Projektorganisationen arbetar nu med att sammanställa materialet. 

Återkoppling kommer att ske på nästa möte den 1 mars 2023 på Fregatten då vi 

kommer att höra mer om det fortsatta arbetet. Anmälan senast 26 februari på 

https://www.8fjordar.se/ 

Plats: Fregatten 

Tid: 18:30 – 21 (öppet för mingel från klockan 18) 

 

Tisdag 7 mars  – Årsmöte med föredrag om hållbarhet 
Anna Andersson, kommunens hållbarhetsstrateg, kommer och berättar allmänt 
om vad som pågår inom hållbarhet i Stenungsunds kommun och speciellt 
kommer Anna att presentera den koldioxidbudget som kommunen nu beslutat 
om. Därefter har vi årsmötet. 
Plats: Fregatten 18:00 

Kontaktperson: Ulf Nilsson 0703 – 48 05 75 

 

 

https://www.8fjordar.se/


  

Lördag 25 mars - Klädbytardag 

Ett av de mest miljösmarta sätten att förnya sin garderob är att byta kläder med 

andra. Vi i den rika delen av världen shoppar alldeles för mycket. Det drabbar 

miljö och människor hårt i andra länder. Samtidigt så börjar många tröttna på 

köp-och-släng-trenden. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis 

aktivitet som ger konkret miljönytta. De plagg som man har tröttnat på eller som 

inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna 

förlängs och vi bidrar till en bättre miljö. 

Plats: Fregatten 

Tid: Inlämning av kläder 9:30-11:00, bytesdags 11:30-13:00 

Kontaktperson: Hanna Ternevall, hannaternevall@yahoo.se, 070-7695622 

 

Tisdag 11 april - Ugglekväll 

Denna kväll kommer vi att ta en tur till skogarna öster om Stenungsund för att 

lyssna på ugglor. Har vi tur kanske vi får höra såväl sparvuggla som kattuggla 

och pärluggla. Vi håller på i ca 2.5 timme. Samarrangemang med Bohusläns 

Ornitologiska Förening. 

Samling: Parkeringen till Stenungsunds Golfklubb 20:00  

Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84  

 

Lördag 15 april – Orrspel i Svartedalen 

Vi tänkte ge oss ut i Svartedalen denna vårmorgon för att lyssna på spelande 

orrar. Sparvuggla och tjäder kanske också visar sig. Ta på er ordentligt då det 

kan vara riktigt kallt så här års även om det är vår enligt almanackan. 

Aktiviteten tar ca 4 timmar. Samarrangemang med Bohusläns Ornitologiska 

Förening. 

Samling: Parkeringen till Stenungsunds Golfklubb 06:00  

Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84. 
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Lördag 13 maj - Naturmorgon på Stenungsön  

En favorit i repris! Denna tidiga morgon njuter vi av att vandra ca två timmar i 

Stenungsöns fina och varierade naturtyper. Växtligheten har kommit en bra bit 

upp ur jorden då, i mitten av maj, och vi kan känna doften av både liljekonvalj 

och stinksyska och lite annat på skalan däremellan. Många flyttfåglar har 

återvänt och fågelsången är fantastisk! Vi kommer att försöka pränta in några av 

de vanligaste fåglarnas sång i minnet, som lövsångare, bofink, svarthätta och 

rödhake. 

Turen är lättgången och passar både stora och små. Tag gärna med fika, så kan 

de som vill avsluta med en go stund på klipporna vid Askeröfjorden. 

Samling: Stenungsögårdens parkering 06:00 

Kontaktperson: Olle Arvids 070 - 280 48 09, och Per Anders Ternevall 070 424 

0615. 

 

Onsdag 7 juni - Nattsångare på Ragnhildsholmen 

Vi åker till Ragnhildsholmen nära Kungälv för att lyssna efter kvälls- och 

nattsjungande fåglar. Har vi tur kan vi få höra t.ex. sävsångare, rörsångare, 

gräshoppsångare och annat spännande. Glöm inte fika. 

Samling: P-platsen utanför Molekylverkstan för samåkning kl 21.00. Den som 

hellre vill möta upp vid Ragnhildsholmen kan göra det ca kl 21.20.  

Kontaktperson: Ralf Karlsson 0703 79 86 16 och Lars Arell 0706 76 82 94. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  



  

STYRELSEN 2023 

 

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 

 

Ralf Karlsson 

0703 -79 86 16 

 
Thomas Myremark 

070 - 347 27 98 

 
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 

 

 

 
 

 


