
Vårprogrammet 2015 

 

Bästa medlem, 

Du får här vårt program som sträcker sig fram till sommaren. Det skickas från och med i år inte 
längre ut några länsprogram med Sveriges Natur pga. av den höga tryckkostnaden. Därför får 
du detta program per brev nu, men fortsättningsvis vill be vi dig hålla koll på hemsidan 
http://orust.naturskyddsforeningen.se/  

Vi uppmanar också dig, som inte ännu är med på vår e-postlista, att skicka ett mail till Olle 
Molander, o.mol@spray.se, så kommer du med på listan och får kommande programblad per e-
post, samt blir påmind i förväg inför varje aktivitet.     

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

Årsmöte med Naturskyddsföreningen på 

Orust. Tisdag 24 mars kl.19.00 på Kajutan 

i Henån. Utöver årsmötet ser vi fram mot våren 

och lyssnar till Randi Heiel-Ekeborg,  som 

berättar om vackra, vanliga och rara fjärilar 

på Orust och hur vi kan hjälpa dem med en 

fjärilsvänlig trädgård.  

 

Söbbenskogens hemligheter/ 

gruvligheter 

Följ med på en vårvandring i 

blåsippstid till säregen natur vid 

Söbben – trånga sprickdalar med 

sällsynt växtlighet, djupa gruvschakt 

med spännande historia, grottor och 

utsiktspunkter. Ta med fika! 

Tid: Annandag påsk 6/4 kl. 11.00 

Samling: vid f.d. jordgubbsodlingen 

Upplysningar: Susanne Brune tfn. 

0706- 27 43 76 eller Olle Molander 

0702- 01 84 93 

 

 

http://orust.naturskyddsforeningen.se/
mailto:o.mol@spray.se


 

Kultur och natur kring 

Assmunderöd vatten 

Folke Almegius guidar runt sjön och 

Naturskyddsföreningen presenterar 

intressanta naturobjekt. Kaféet på 

Ålgård är öppet, så du kan köpa fika 

där! 

Tid: Söndag 10 maj kl.11.00  

Samling: vid Ålgård 

Upplysningar: Olle Molander 0702- 

01 84 93 

 

 

 Gökotta  

söndag 17 maj. Gnugga sömnen ur 

ögonen och möt upp vid Hällevikstrands 

kyrka kl. 06.00. Kent Johansson (0304-

43053) guidar oss som vanligt. I år hoppas 

vi på blåhake bl.a. Ta med kikaren och 

fikat. 

 

Vilda blommornas dag 

En lång och obruten tradition på vårt 

program, denna gång hoppas vi även 

kunna få se en del fjärilar och humlor på 

vår tur vid Malö Strömmar söndag 14 

juni.   

Samling vid parkeringen vid Korskällan, 

vid vägen mot Malöfärjan kl. 10.00. Ta 

med fika.  

Upplysningar: Tore Mattsson 0304-59485 


