
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulricehamnsbygdens 
Naturskyddsförening 

Program – och medlemsblad 

2021 
Alla är välkomna att delta i våra programpunkter, även icke 

medlemmar. 

 



 

 

Pandemiläget gör att vi måste hålla en flexibel linje i programmet i år. Vi har 

skjutit upp årsmötet till augusti i förhoppning om att åtminstone en del av 

oss skall hinna få vår vaccination avklarad innan.  

Håll utkik i UT:s föreningsguide och på vår hemsida! 

ÅRSMÖTE torsdag 26 augusti 

 

Tid och plats: Klockan 18.00 på Nyboholm 
intill Volvo i Ulricehamn 

Varmt välkomna till ett nytt år med UNF! 

 

Årsmötet äger rum den 26 augusti klockan 18.00 i Stora konferenssalen 
(Vävstugan) på Nyboholm. Nyboholm är Vandrarhemmet/hotellet intill Volvo, 
på höger sida, vid utfarten mot Falköping. 

Vi bjuder på frukt och något att dricka. Varmt välkomna! 

Motioner skall vara inlämnade senast två veckor före mötet. 
 

Information: Björn Hellquist, tel: 0702 429674 
 

 
  



Söndagen den 13 juni De vilda blommornas dag 

Örjan Hill bjuder in oss till en intressant 
blomsterexkursion i Mollungens naturreservat. Vi 
får möjlighet att njuta av den vackra bokskogen 
samtidigt som vi ökar vår kunskap inom växtriket. 
Som vanligt gäller anpassad klädsel och medhavd 
”fika”. 

 

Samling vid Rådhusparkeringen klockan 10.00. 
 
Information: Ingvor Carlander, tel: 0763 981919 

Två veteraner: Rolf 
Enander och Börje Ignell 
som deltog i fjol 

 

Onsdagen den 30 juni    Fjärilsutflykt 

Under ledning av Karin Alsing och Anita Norlund 
letar vi fjärilar i närheten av Ulricehamns Ski 
Center. I denna skidbacke och dess omgivningar 
förekommer framför allt dagfjärilar men några 
dagaktiva nattfjärilar brukar också dyka upp. 
Föreningen erbjuder lån av fjärilshåvar men 
egen fika bör medtagas. 

Samling klockan 18.00 vid Ulricehamns Ski Center.  
 
Information: Anita Norlund, tel: 0708 163735 
 

 
 
  



Tisdagen den 10 augusti   Slåtter i Duvered 

 
Nära Duvered finns ett unikt bestånd av den ståtliga Kung 
Karls spira. Det är en av de sydligaste lokalerna i landet 
för denna fjällväxt. Under Ingvar Claessons ledning slår 
och räfsar vi ängarna. Medtag stövlar och matsäck samt 
lie och räfsa, om du har sådana.  

Samling vid Rådhusparkeringen klockan 18.30.  
 
Information: Björn Hellquist, tel: 0702 429674 
 

Söndagen 12 september  Mörkrets mångfald 

Söndagen den 12 september kl 15.30 håller biologen Johan Eklöf i Finnekumla 
kyrka ett föredrag om de problem som ljusföroreningar medför för den 
biologiska mångfalden. Han exemplifierar detta med att en koloni långörade 
fladdermöss i tornet till Finnekumla kyrka hotas att svälta ihjäl till följd av 
fasadbelysning nattetid. Johan Eklöf har skrivit boken Mörkermanifestet och 
han har tillsammans med fladdermusforskaren Jens Rydell gjort en utställning 
som man kan se i Finnekumla kyrka. 

Fika finns. Fri entré. 

Information: Björn Hellquist, tel: 0702 429674 

 

  



Måndagen 13 september                                                    Studiebesök på Knalten 

Vi besöker Sonia och Pierre på deras ekologiskt drivna 
gård Knalten i Hökerum. De flyttade hit från Frankrike 
och började odla ekologiskt på sin gård tillsammans 
med Niklas som redan höll på med miljövänligt 
jordbruk. Under de sju år som gått har paret utvecklat 
sin gård väsentligt och försett den med växthus och 
nytt hus. De är med i Rekoringen och har 
gårdsförsäljning på onsdagseftermiddagar under 
säsong. De fick miljöpartiet de grönas Sjuhärads 
miljöpris år 2016 och Sonia har nyligen fått ett 
stipendium för inköp av redskap för ytterligare utveckling av kampen mot 
ogräset. 

Samling vid Rådhusparkeringen klockan 18.00.                                    

Information: Ingvor Carlander, tel: 0763 981919 
 

 
Svamputflykt 
lördagen den 2 oktober 
 
Välkommen ut i skogens vackert höstfärgade 
skafferi. Svampkonsulenten Stina Kullingsjö från 
Tranemo lär oss att skilja ätliga delikatesser från 
giftiga svampar. Nytt för i år är att vi genomför 
svampexkursionen i samverkan med 
Tranemokretsen. Samling på Tranängsskolans 
parkering i Tranemo kl 10.00. 
 
Information: Björn Hellquist, tel: 0702 429674 
 

Inför samtliga aktiviteter kommer noggranna riskbedömningar att genomföras 

  



Styrelsen har ordet 

Vi står nu och skall försöka reflektera över ett år som inte har varit likt något 
tidigare år vi känner till. Coronan slog ner 
som en bomb och skapade ett globalt 
virrvarr. Den inte bara ledde till att tusentals 
människor blev allvarligt sjuka och många 
avled, den förlamade också verksamheterna 
för många företag och inte minst föreningar. 
Mitt i detta kan vi i Naturskyddsföreningen 
ändå känna en viss glädje över att vi har 
verksamheter som gått att genomföra. De 
flesta planerade aktiviteterna har 
genomförts och varit lyckade. Visst fick vi 
skjuta upp årsmötet flera månader. Men vi kunde hålla det utomhus (på Årås 
dansbana) med gedigna avstånd från varandra. Fågelexkursionen ställdes in 
delvis av annat skäl. Ledaren var skadad. De vilda blommornas dag bjöd på 
strålande solsken och blomsterprakten var imponerande och artrik. Lieslåttern 
belönades av den spirande huvudattraktionen. Svamputflykten startade i 
ihärdigt regn men ljusnade så småningom upp och var mycket givande. Den 
enda inomhusaktiviteten med en glest placerad publik på Folkets hus blev en 
uppskattad föreläsning med musikinslag om pingviner av Jörgen Larsson från 
Borås. Så nog kan vi känna oss priviligierade detta år! Vi hoppas bara att våra 
medlemmar inte farit illa under året och hälsar alla välkomna till 2021! Under 
det gångna året kan vi notera att intresset för att vistas i naturen och att ägna 
sig åt utomhusaktiviteter har ökat markant i Sverige. Kanske vågar vi hoppas att 
detta kan medföra många nya medlemmar i vår förening. 
 

 

Fågelgruppen 
Fågelgruppens rapport liksom föreningens verksamhetsberättelse hittar du på 
vår hemsida, https://ulricehamn.naturskyddsforeningen.se/  
 
  

https://ulricehamn.naturskyddsforeningen.se/


 
 

STYRELSEN 

Styrelsen under innevarande verksamhetsår: 

Ingemar Basth, ansvarig för medlemsregistret                   0739-548001 
Ingemar.basth@gmail.com 

Ingvor Carlander, vice ordförande             0763-981919 
Ingvor2@hotmail.se 

Anita Norlund, sekreterare                                                       0708-163735 
anita.norlund@hb.se                                                                 

Björn Hellquist, ordförande                                                      0702-429674 
bjorn.hellquist@outlook.com 

Peter Kovacs, webbansvarig                                                     0706-524802 
peterw.kovacs@gmail.com (Peter avgår efter årsmötet.) 

Karin Lindhagen, kassör                                                             0705-333018 
karin@karinlindhagen.se 

Från och med årsmötet den 9 juni 2021 ingår i styrelsen också: 

Karin Alsing                                                                                   0706-873093 
karin.alsing@gmail.com                                                              

Eva Wahlström                                                                             0707-538314 
wahlstrom.eva59@gmail.com  
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 Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförening gör alla sina 
offentliga program i samarbete med Studiefrämjandet i 
Göteborg-Sjuhärad. 


