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Varmt välkomna till ett nytt år med UNF!

Fjärilsspaning på hemmaplan
Torsdagen den 24 mars
Fredrik Sjöberg berättar om sitt arbete med att
inventera alla förekommande fjärilsarter på ”sin” ö,
Runmarö. Resultatet mynnade ut i den vackra och
läsvärda boken Fjärilarnas skärgård.
Han har skrivit ett flertal böcker och slog 2004
igenom på bred front med Flugfällan. Fredrik
skriver stringent och personligt i en essäistisk stil
som blivit något av hans signum. Hans verk är
översatta till många språk och han har tilldelats en
rad priser. Vi kan se fram emot ett lärorikt och
roligt föredrag!
Tid och plats: Kl. 18.30 i Folkets hus, Ulricehamn

Fredrik Sjöberg
Foto: Sofia Runarsdotter

Kostnad: 40 kr, swish eller kontant betalning
Information: Eva Wahlström tel. 070 75 38 314

Årsmöte
Tisdagen den 29 mars
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder vi på lättare förtäring
Motioner skall vara inlämnade senast två veckor före mötet.

Tid och plats: kl. 18.30 på Nyboholm
Information:
Björn Hellquist tel. 070 24 29 674

Prova på fågelskådning i Marbäck
Tisdagen den 19 april kl. 18.00-20.00
Med hjälp av erfarna skådare får du en guidning i hur
fågelskådning kan gå till och vilka fåglar du kan se på
Bredgårdsgärde en kväll i april. Ta med familj och vänner
eller kom ensam. Skådare finns på plats mellan kl. 18 och
20 och det går bra att droppa in under den tiden. Ta med
egen kikare om du har, annars går det att låna
på plats. Vi utgår från parkeringen vid Alenäsets
badplats. Varma kläder rekommenderas.
Varm dryck och något att knapra på serveras på gärdet.
Samåkning från Bryggans parkering kl. 17.45.
Information: Karin Alsing tel. 070 68 73 093

De vilda blommornas dag
Söndagen den 19 juni kl. 10.00
Vi gör en utflykt till Vädersholm utanför Hökerum. Fokus ligger inte på att
artbestämma de växter vi hittar utan på att uppleva växternas mångfald med olika
sinnen. Barn är extra välkomna. Du kan åka direkt till Vädersholm (begränsat antal
p-platser). Det går också bra att parkera i Hökerum och följa banvallen ca. 2 km. i
nordostlig riktning. Den som vill kombinera med en vandring kan gå Mogden runt
när vi är klara. En ny vandringsled på drygt 7 km. Ta gärna med dig fika och
sittunderlag.
Luppar och floror finns att låna.

Samåkning från Bryggans parkering kl. 9.30.
Ledare och information: Maria Ferlin tel. 070 18 56 468

Slåtter i Duvered
Tisdagen den 9 augusti
Nära Duvered finns ett unikt bestånd av den ståtliga Kung
Karls spira. Platsen 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.
Samåkning från Bryggans parkering kl. 18.30.

Kung Karls spira

Information: Björn Hellquist tel. 070 24 29 674

Fjärils och småkrypsutflykt
Onsdagen den 17 augusti kl. 18.00
Under ledning av Karin Alsing och Anita Norlund
letar vi fjärilar och andra spännande småkryp på
och omkring Lassalyckan. I dessa omgivningar finns
många olika sorters insekter som vi kan titta lite
närmare på och hjälpas åt att artbestämma. Håvar,
burkar och insektsböcker finns att låna på plats. Vi
utgår från Hotell Lassalyckan.
Samåkning från Bryggans parkering kl. 17.45.
Information: Anita Norlund tel. 070 81 63 735

Bredkantskinnbagge

Svamputflykt
Lördagen den 4 september
Välkommen ut i skogens vackert höstfärgade
skafferi. Svampkonsulenten Stina Kullingsjö från
Tranemo lär oss att skilja ätliga delikatesser från
giftiga svampar. Även i år genomför vi
svampexkursionen i samverkan med
Tranemokretsen. Lokal för svamputflykten bestäms

Karljohansvamp

någon vecka innan. Se föreningsguiden i UT, vår facebooksida, Instagram eller
kalendern på vår hemsida.
Samåkning från Bryggans parkering kl. 10.00.
Information: Björn Hellquist tel. 070 24 29 674

Hur lever vildbin och hur kan man hjälpa dem att överleva?
Torsdagen den 20 oktober
Experten Peter Nolbrant från Hyssna uppehåller sig i ord och bild över hur vildbin
lever och var och hur de bygger sina bon. Vilka blommor uppsöker de för att suga
nektar för att få energi för sina flygturer och för att samla pollen för att mata sina
ungar? Vi lär oss också hur man känner igen olika arter av vildbin. Det finns
ungefär 270 arter. Peter berättar därtill om ett projekt i Storåns dalgång, där man
studerat villkoren för guldsandbina och där man i samverkan med lantbrukare
grävt i marken, bränt gammal vegetation och byggt stängsel för att hjälpa bina att
överleva. Han berättar också om ett projekt där man
i samverkan med Trafikverket vidtagit åtgärder för
att rädda vildbin. Vidare ger Peter några goda råd för
vad man skall tänka på när man skall hjälpa vildbin
och för att kunna studera dem i naturen.
Tid och plats: Kl 18.30 på Nyboholm
Information: Björn Hellquist tel. 070 24 29 674

Väddsandbi

Styrelsen har ordet
Coviden har kommit, coviden har gått
Coviden har kommit åter
Många den tiden ej toppenbra mått
Och nån sitter hemma och gråter
Men detta kan vända när du nu fått
Ett program, ganska mycket där låter
Vi vänder oss ofta till sånt som är smått
Ja, hoppas det stora förlåter
Ja vi vänder oss bort från coronakriser, skjutningar, krigsprovokationer mm.
Klimatkrisen däremot ligger underförstådd i de flesta av våra aktiviteter. Samtidigt
är våra kommande möten med fåglar, bin, blommor, småkryp och svampar tänkta
att bli både lärorika och lustfyllda. Vi är glada över att de flesta av våra aktiviteter
är utomhus så vi inte blir så fjättrade vid restriktioner.
Väder - vad? Ni har väl hört det där om kläder.
Alla är varmt välkomna!

Styrelsen
Styrelsen under innevarande verksamhetsår:

Björn Hellquist, ordförande
070 24 29 674, bjorn.hellquist@outlook.com
Ingvor Carlander, vice ordförande
076 39 81 919, ingvor2@hotmail.se
Anita Norlund, sekreterare
070 81 63 735, anita.norlund@hb.se
Karin Lindhagen, kassör
070 53 33 018, karin@karinlindhagen.se
Ingemar Basth, ansvarig för medlemsregistret
073 95 48 001, ingemar.basth@gmail.com
Karin Alsing, webbansvarig
070 68 73 093, karin.alsing@gmail.com
Eva Wahlström, avgår vid årsmöte 2022
070 75 38 314, wahlstrom.eva59@gmail.com

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

https://ulricehamn.naturskyddsforeningen.se/

Ulricehamns Fågelgrupp UFG
Fågelgruppen har en egen hemsida: https://www.ufg.se/. Där kan du läsa
deras rapporter m.m. De finns också på Facebook, Ulricehamns fågelgrupp.

Sociala media
Gå in och följ oss på Facebook och Instagram.
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Mer information
kommer senare.

Länsstämma
Den 8 maj arrangerar Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförening en
länsstämma för kretsarna i det södra länsförbundet:
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.
För mer info om detta kontakta någon i styrelsen.

Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförening gör alla sina offentliga program i
samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg-Sjuhärad.

