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Helgen 14 – 15
 

Laxens år 2019
arrangeras av Havsnätver-
ket för Laholmsbukten  och 
Sportfiskarna. 
Överlever laxen i Halland? 
I Stensån?
Lördag seminarium i Laholm
Söndag exkursion från Sten-
sån till Ätran. 

Se vår hemsida för mer 
information och tider.

19 Torsdag

Klimatsmart mat
Vi lagar mat tillsammans från 
egna odlingar och närprodu-
center utifrån klimatsmart 
tänkande. 
Arrangör och Tid: "Hillarps 
köksträdgårdar", kl 17 – 21.
Upplysning anmälning: 
Kerstin Junker Lönnerholm 
0708 803806 
eller Maria Linderoth
076 8027712

September

05 Lördag

Klädbytardag
Din hållbara 
handling!

I samarbete mellan ABF,   
Naturskyddsföreningen Bjäre 
och Båstads kulturavdelning 
har vi vår klädbytardag för 
alla åldrar i Båstads kom-
mun. Lämna in de kläder du 
vill byta, max 10 plagg, hela 
och rena.
Du får en biljett som ger dig 
rätt att ”handla” lika många 
plagg som du lämnat in.
Tid o plats: Klädinlämning 
14 – 14.30. Byte 15 – 15.30
Biblioteket i Båstad
Ansvarig: Bodil Hallberg, 
0702 24 30 86

December
26 Annandag    *HVN

Julvandring på Ön  
Den traditionella vandringen 
på Hallands Väderö, vår 
pärla i Kattegatt. Denna pro-
grampunkt leds av Hallands 
Väderövännerna och Natur-
skyddsföreningen. 
Medtag matsäck.   
Samling: kl 9.45, 
vid Väderöbåtarna i Torekov.  
Ansvarig: Representant från 
Hallands Väderö Natur.
Info: Eva Werner, 
070 28 29 804 

Januari 2020

Ängsblommor 
till våren

November

Havsnätverket för Laholms-
bukten är ett samarbete mel-
lan Naturskyddsföreningarna 
Bjäre, Södra Halland och 
Halmstad med mål att

• värna om Laholmsbuktens 
natur både på land och i 
havet.

• informera om hot mot 
bukten samt om olika skydds-
former.

• väcka intresse hos allmän-
heten.

Västerhavsveckan 
runt Laholmsbukten

3 – 11 Under dessa dagar 
händer många spännande 
aktiviteter med Havsnätverket 
för Laholmsbukten. 

Strandexkursioner
3, 4 och 5 vandring för 
familjer i Skummeslöv och 
Mellbystrand, kl 15 – 17

Båtturer
Följ med på en tur ut i La-
holmsbukten med forsknings-
fartyget Sabella.
6 Torekov, 8 Båstad
Obs Föranmälan! Pris: 100 kr

Vandring 
och föreläsning

10 Laholmsbuktens geologi 
och strändernas erosions-
känslighet med början 
kl 10 – ca 14.

Se vår hemsida

Augusti 04 Söndag

Slåtter på 
Haralds äng      **

I Bjärekretsen har vi förmå-
nen att sköta bl.a. Haralds 
äng. Välkommen du som vill 
hjälpa till med slåtterarbetet 
och därmed både göra en 
natur- och kulturhistorisk 
insats.
Medtag matsäck. Föreningen 
håller med redskap.
Tid o plats: kl 10 – 13 
samling vid ängen längs 
Hålevägen.
Ansvarig: Lennart Johnsson, 
0431-732 44

11 Söndag

Lilla filmfestivalen
I samarbete med Lilla Film-
festivalen i Båstad visas 
Stefan Jarls film "Naturens 
hämnd" Efter filmen blir det 
samtal med Stefan Jarl och 
klimatforskare.
Tid o plats: kl 12.30, 
Scala biografen Båstad

17 Lördag

Slåtter på Slottet  **
Darrgräset, slåtterblomman, 
kärrknipproten och de många 
orkidéerna är bara några av 
de växter som är beroende av 
det årliga slåtterarbetet på 
ängen.
Ängsarbete är dessutom en 
bra familjeaktivitet och på 
den här blöta ängen finns 
grodor och andra smådjur 
som barn tycker är roligt. 
Medtag matsäck. Föreningen 
håller med redskap.

22 Söndag

Projekt Skåneleden
Denna höst vandrar vi till-
sammans delsträckan Tore-
kov till Ängelsbäck. Vi kollar 

Tid o plats: kl 10 – 13, 
samling vid Slottet. Skylt 
finns till ängen på vägen 
mellan Killeröds byaväg och 
Önnarpsvägen.
Ansvarig: Pål Abrahamsson 
070 395 01 18

30 Lördag                          

Röjning av 
kärret i Glimminge 
Plantering      ** 

Vi röjer med röjsågar och det 
behövs hjälp med att samla 
ihop ris. Stövlar, arbetshand-
skar och kaffekorg är bra att 
ha med sig.
Tid o plats: kl 9.00, 
Samling vid Midsommarvä-
gen/Sälgvägen. Glimminge 
Plantering, 
Ansvarig: Hans Lundström, 
0431-36 01 96

Forts.

vecka 41 

Båstads 
Hållbarhetsvecka

Veckan fokuserar på hur 
vår kommun ska uppfylla 
de globala målen. Ett digert 
program är lagt med föredrag 

Livet i havet kring 
våra kuster

Ett föredrag med marinbiolog. 
Tid o plats: kommer att visas 
på vår hemsid.

fåglar hav och land med nå-
gon kännare av denna trakt. 
Återfärden organiseras.
Ta med matsäck.
Tid o plats: kl 9.30 – ca 3 
tim, Torekovs parkering vid 
småbåtshamnen.
Anmälan: Du som önskar 
återfärd ring 
Eva Werner 070 28 29 804 
eller Gunilla Abrahamsson
0738 52 09 00

verksamheter aktiviteter, ut-
ställningar osv. 
Björn Dahlbäck håller före-
drag om klimatförändringen 
ur ett polarforkningsperspek-
tiv.
Följ kommunens hemsida
www. bastad.se

Helgen 11 – 13

Båstad Hiking 
Festival

Arrangerade dagsvandringar 
med olika överskrifter och 
teman.
Se utförlig information på 
www.bastadhikingfestival.se

Onsdag 16 

Lokalt engage-
mang för vatten
"LEVA"

Inspirationskväll, fokus på 
våtmarker och skyddszoner.
Anmälan: Lea Schneider
035-46 505
Tid o plats: kl 18 – 20, 
Båstads församlingsgård



JanuariprogrammetForts.

PORTO BETALT

Styrelsen
Ordföranden: 
Pål Abrahamsson, 070 395 01 18, 
bjk016501@bjarenet.com

Kassör: 
Peter Larsson, 070 624 66 20

Ledamöter: 
Kerstin Junker Lönnerholm, 070 880 38 06, 
Lennart Johnsson 0431-732 44
Catharina Engberg 076 766 66 01
Bodil Hallberg 070 224 30 86
Eva Werner 070 282 98 04
Camilla Möller 070 713 22 95
Björn Dahlbäck 070 585 61 11

Suppleanter: 
Stina Jansson 070 942 69 83
Erica Elmberg 0431-45 21 64, 070 777 67 60
Monika Lundquist 0431-36 46 98

Postmottagare: 
Naturskyddsföreningen Bjäre
Pål Abrahamsson
Stockarydsvägen 12, 269 74 Västra Karup

Kontakta gärna någon av 
följande styrelseledamöter 
om du vill ha mer informa-
tion om programmet eller 
om föreningen.

Mailadress?
Vi vill gärna kunna skicka 
mail till dig.

Uppdatera gärna dina upp-
gifter och även mailadress 
till bjk016501@bjarenet.
com, Pål Abrahamsson.
                            Styrelsen

Pål Abrahamsson 
Stockarydsvägen 12 
269 74 Västra Karup

www.naturskyddsforeningen.se/bjare

Medlem
blir du genom att betala 
för enskild medlem 295:-, 
365:- för hela familjen eller 
195:- för ungdom under 26 år
Betala in på 
plusgiro 90 19 09-2.

Skriv dit BJÄRE, så du även 
kommer att tillhöra vår 
lokala förening.
Du kan också anmäla dig 
genom vår hemsida,
naturskyddsforeningen.se/
bjare.

Högtidsgåvor
många kontaktar oss för att
 kunna ge en gåva till en 
personlig högtid. Vi har nu 
möjlighet att lämna ett 
Gåvobrev som ett bevis på 
den gåva man önskar lämna 
till Naturskyddsföreningen 
Bjäre.

Se hemsidan:
naturskyddsforeningen.se/
bjare.
Gåvobrev: /NFB_GavobrevEx
Bankgiro 452-7917

För att kunna överlämna 
gåvobrevet önskar vi infor-
mation. För minnesgåvor: ev 
hälsnings fras och namnen 
på givarna samt en adress 
att skicka gåvobrevet till. För 
övriga gåvor och donationer: 
Syftet med gåvan och nam-
nen på givarna samt adress 
att skicka gåvobrevet till.

Något som
intresserar er?

Gullvivor . Sädesärlor 
Samhällsplanering . 
Knoppar . Fladder-
möss
Ekologisk mat . Träd .
Flyttfåglar . Biologisk 
mångfald . 
Havets fiske
Exkursioner .
Kaffe i backen . 
Trollsländor . Fjärilar 
Bjäres framtid
Snäckor . Ekologisk 
Bjäreodling . 
Friskt vatten . 
Grodor . Vår vackra 
bygd . . . 

Välkommen

Januari
14 Tisdag
 

Blommande ängar 
och vägkanter. 

En äng är lätt att sköta, 
vacker att se på och gynnar 
biologisk mångfald.
Inger och Mats Runesson 
från Pratensis AB har lång 
erfarenhet och lär oss allt om 
att anlägga och sköta en äng.
Tid o plats: kl 18.30-21.00 
Bibliotekets aula Båstad
Ansvarig: Kerstin Junker 
Lönnerholm 070 880 38 06

Sista helgen i Januari

Vinterfåglar in på 
knuten

Denna helg är vi många som 
försöker bidraga med att 
räkna besökande fåglar på 
våra fågelbord och som rap-
porterar resultatet till Birdlife 
Sveriges fågelbordsräkning. 
www.birdlife.se

Något ur vårens 
fortsatta program-
innehåll

• mer biologisk mångfald.
• praktisk anläggning av äng.
• åkerkanter för fåglar och 
   fjärilar.
• besök på våra ängar.
• vandringar med olika 
   teman bl fotografering.
• Fågelskådningens dag
• Blommornas dag.
• Naturnatten.

Förkortningar och stjärnor på programpunkterna:

      ** – Föreningen håller med redskap.
      *HVN – i samarbete med Sällskapet 
                  Hallands Väderös Natur


