
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Det våras för natursnokarna 
Välkommen till föreningens barn- och familje-

verksamhet, öppen för alla nyfikna små och stora. 

Tillsammans snokar vi runt i naturen. Var och när 

kan du läsa mer om på Facebook-gruppen 

”Natursnokar i Älmhult”.  

Kontakt: Sven OA Svensson 070-2513308 

 

 

Naturskyddsföreningen Linnébygdens styrelse 2018: 
Ordförande Ulla Rundlöf, sekreterare Carina Axelsson, kassör Inger 

Svensson, ordinarie ledamöterna Sven Nilsson, Ingalill Pettersson, 

Karl-Axel Karlsson, och Emil Persson, samt suppleanten Cecilia 

Axelsson. Valberedning: Bengt Bengtsson och Michael Öberg. 

Naturfalken  

kommer  

flygande! 
Den biologiska mångfalden 

och våra arters överlevnad är 

en av vår tids viktigaste 

frågor. När en människa kan  

 

Kretsstämma 
Tisdag 19 mars kl 18.30 

Älmhults Folkets Hus B-salen 
 

Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna till föreningens 

årsmöte. Kom gärna med synpunkter och förslag på nya aktiviteter! 
 

 Hållbara Älmhult – senaste nytt från kommunens 

miljöstrateg Cecilia Axelsson 

 Biologisk mångfald i äng och hage - Sven Nilsson berättar i 

ord och bild från Linnés hembygd 

 Vi bjuder på smörgås, kaffe/the och kaka 

 Årsmötesförhandlingar 

 

 

 

Foto: Sven Nilsson 

 

Ju mer vi kan om arter 
desto mer bryr vi oss om naturen 

många arter är det lättare för hen att värna om naturen. För att öka fokus 

på arter och skapa roliga möten kring intresset för arterna vi har omkring 

oss lanseras nu konceptet Naturfalken - “simborgarmärke för 

artkunskap” i samband med Biologiska mångfaldens dag i maj. Tillfälle 

att lära mer om olika arter i samband med våra aktiviteter i maj och juni. 

Bli bland de första i Älmhult att belönas med Naturfalken, som finns i 

fyra nivåer och passar både vuxna och barn. 

 

Pilgrimsfalken är föreningens symbol   
symbosymsymbol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 april   Klädbytardag på torget 

Återvunna plagg blev årets julklapp och second hand är mer inne än 

någonsin. Ta del av den nya klädkulturen och byt till dig en ny garderob! 

Ta med dig max fem fina och fräscha plagg och byt till dig något annat, 

så får du en miljösmart garderob. Plagg som blir över lämnas till Kupan. 

Kl 10.00-14.00 på Stortorget i Älmhult  

Kontakt: Inger Svensson 070-6168267 

14 april   Fågelvandring vid Vakö myr 
Följ med ut på en vandring med kulturhistoriska förtecken och lyssna på 

vårfåglarnas kör. På vägen ut till myren passerar vi bland annat tre 

torpgrunder. Vi följer leden delvis över spänger och spanar efter fåglar.  

Ta med egen matsäck! 

Kl 8.00-12.00. Samling vid parkeringen vid Låkan, följ skyltar från 

väg 120 mot naturreservatet Vakö myr. Samåkning från Folkets Hus kl 

7.45 (anmäl i förväg). Ledare Sven OA Svensson 070-2513308  

 

3 augusti   Slåtter i Stenbrohult 
Slåtter i samarbete med Hembygdsföreningen Linné och Stenbrohults 

församling, som bjuder på kaffe och slåttergröt till alla som hjälper till. 

Kom med lie om du har, räfsor finns att låna.  

Samling kl 10.00 vid Stenbrohults kyrka för gemensamt uttåg i ängen.  

Kontakt: Sven Nilsson 0476-21614 

 

samarbetar med 
 

 

13 april   Länsstämma 2019 på Osaby 

Mer info på Naturskyddsföreningen Kronobergs hemsida. 

16 juni   Vilda blommor i Svinhult 

På de vilda blommornas dag besöker vi Björn Martinsson på Svinhults 

gård, 13 km öster om Älmhult, och njuter av blomsterprakten. Varsam 

skötsel gör att till och med åkrarna blommar med gamla, numera rara 

ogräs. Ta med egen picknick-korg! 

Kl 10.00-12.00. Parkering och samling på lagårdsbacken i Svinhult. 

Ledare Emil Persson 070-7652186  

 

19 maj   Hagens dag i Djäknabygd 

Välkommen att fira den biologiska mångfalden med en natur- och 

kulturvandring i Linnés hembygd. Här hjälper betande kor och 

ängsslåtter till att bevara artrikedomen med blommor och insekter och ett 

rikt fågelliv i kulturmarkerna. Chans att ta Naturfalken, se baksidan. 

Kl 10.00-12.00. Samling vid Bokelund, avfart Getaryggarna från 

viadukten väg 600. Parkering efter en kilometer. Cykla gärna (7,5 km 

norr om Älmhult)! Ledare Sven Nilsson 0476-21614 

  

Foto: Sven OA Svensson 

   
Foto: Miranda Rundlöf 


