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Vår- och sommarprogrammet 2012 

 

Du är välkommen att hänga med på alla våra aktiviteter. Har du frågor ring respektive 
kontaktperson.  

 

  

      

Tillväxt till döds  

Onsdag 1 februari kl. 19.00  

Stellan Tengroth, civilingenjör och författare till boken  
Tillväxt till döds, föreläser om ekonomisk tillväxt och hållbar  
utveckling.  Går det att lösa ekvationen med ständig ekonomisk  
tillväxt på en planet med begränsade resurser?   
 
Entré 60 kr. Arrangörer: Naturskyddsföreningen på Orust,  
Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur & Bibliotek  
 
Upplysningar Olle Molander tfn 0304-314 82. 

 

  

  

 
   

  

 

 
 

Årsmöte med bihang 

Torsdag 8 mars kl. 19.00, Kajutan i Henån 

Dagen för årsmötet är ju internationella 
kvinnodagen och vad passar därför bättre än att 
efter årsmötet uppmärksamma ett matriarkat i 
särklass – bisamhället. Ordföranden i Orust 
biodlarförening, Claes Fossum, kommer att berätta 
bl.a. om binas viktiga roll i miljöarbetet Fika ingår. 
   
Upplysningar: Ulla Buhr tfn 0304- 430 33 

 

 

Studiecirkel - Strandskydd  

Vi planerar att genomföra en studiecirkel under 
vintern/våren 2012 om Strandskyddslagen och 
dess praktiska tillämpning. En fråga som alltid 
är synnerligen aktuell i en kustkommun som 
vår.  
Cirkelledare kommer att vara Inge Löfgren med 
förflutet på Länsstyrelsen i Vänersborg och 
aktiv i Naturskyddsföreningen med 
strandskyddsfrågor.  
Är du intresserad av att fördjupa dig några 
kvällar i detta ämne tillsammans med andra 
kan du anmäla intresse till Ulla Buhr tfn 0304-
430 33. 
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Gökotta 

Kristi himmelfärdsdag 17 maj kl. 06.00. 
Hälleviksstrands kyrka  

Vårt årliga slagnummer för de morgonpigga. Följ 
med på en promenad i vårfagra och fågelrika 
marker. Ta med kikaren och morronfikat. 
 
Upplysningar: Kent Johansson, tfn 0304-430 53 

Besök Kosterhavets nationalpark  

Lördag 26 maj 08- ca 17. Start från Ellös 

Vi reser med buss till Tjärnö och besöker vår 
senaste nationalpark. Vi besöker 
Tjärnölaboratoriet och får guidning med 
information om Kosterhavet. Därefter gör vi 
strandhugg på ytterligare en plats. Ta med 
matsäck. Resan görs i samarbete med 
Friluftsfrämjandet. En viss kostnad kommer att tas 
ut per person. Begränsat antal platser.     
Upplysningar och anmälan senast 12 maj: Jonny 

Andersson tfn 0304- 474 24 eller 070-577 5731 

Vad vi finner vid havsstranden - 
för dig mellan 5 och 105 år 

Söndag 3 juni kl. 10.00  

Vi gör ett nedslag bland märlkräftor, 
sandstubb och inte minst våra bohuslänska 
alger. Kanske får vi koll på Ribbeblad, 
Karagenalg och Kalkkrustor...och varför inte 
smaka på några av dem. Ta med "badskor" 
som tål att vada i, badkläder och egen 
fikakorg. 
Samling vid Ångbåtsbryggan/ gamla 
hamnen i Ellös. Parkering hittar du 
förhoppningsvis på torget vid buss-
stationen.  
Upplysningar: Gustaf Eggert tfn 0304- 504 

61 och Terje Eriksson 070-580 7460 
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Möte med nattskärra  

 Fredag 8 juni kl. 23.30 

En chans att både se och höra 
nattskärra och kanske också 
berguv. De morgontrötta som 
inte orkade upp till gökottan i 
maj har nu sin chans.  
Samling vid P-platsen vid 
Boxviks kile (östra sidan av 
vägbanken) 
Upplysningar Stefan Avenfors 
tfn 0304-413 89. 

Vilda Blommornas Dag  

 Söndag 17 juni kl. 14.00–16.00 

Årets välbesökta blomster-
vandring, denna gång i Hålta 
trädgård. Ta med fika och flora! 
 
Vägbeskrivning: Samling P-
platsen vid Lerklev (Strömsholm) 
 
Ledare: Tore Mattson tfn 0304-
594 85 och Olle Molander tfn 
0304-314 82 
 

Träd och ormbunkar  

 Söndag 12 augusti 17.30 Samling 
vid pendelparkeringen i Varekil.  

Har ni sett nog av blommande örter i naturen 
eller av ogräset i rabatterna? Vi lyfter blicken 
och tittar på ett tjogtal lövträd och buskar i 
närområdet. Dessutom passerar vi också 
dussinet ormbunkar - en grupp av växter som 
vi kanske inte alltid är så bekanta med.         
Som alltid tar vi en fikapaus så ta med 
termosen och ev. flora. 
Upplysningar: Jonny Andersson 0304-474 
24 eller 070-577 5731 


