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Årsmöte med 
Information och 
diskussion om 
maten i skola och 
äldreomsorg  
27 mars – 
Klädbytardag 
5 april – Arvikas 
Framtid 24 april 
– Uggleutflykt  
19 mars – 
Fågelskåd-
ningens dag 
4 maj – Vilda 
Blommornas 
Dag 15 juni 
 
 

Skogsstjärnans fröställning    Foto:Erik Danielsson 
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Påverka utvecklingen nära dig! 
 
I november ordnade vi, tillsammans med politiker i 
kommunens framtidsgrupp, en kväll med information om 
några närnaturområden. Tankar gavs från flera föreläsare 
kring hur dessa kan användas och skötas till allas och naturens 
bästa. Det blev intressanta diskussioner med en intresserad 
allmänhet. I april kommer politiker i framtidsgruppen att bjuda 
in till seminarium om maten i vård och skola. Denna fråga är 
högst aktuell med tankar om hur t ex svenska kommuner kan 
köpa in utländskt kött från uppfödning som inte följer svensk 
djursskyddslagstiftning. Är det tillräckligt höga kvalitetskrav 
när det är så billiga råvaror som köps in? På årsmötet har vi 
bjudit in en av kommunens ansvariga för kosten i skola och 
övig omsorg. Han informerar om hur man arbetar med de 
kommunala köken för att få så bra mat som möjligt för de 
pengar som finns. Kom och diskutera ! 

Svenska Naturskyddsföreningen påverkar Sveriges utveckling 
mycket på riksplanet när det gäller natur- och miljöfrågor. Låt 
oss även märkas i lokala frågor. Det är viktigt att bry sig. Det 
enda vi vet om framtiden är att den inte kommer att se ut som 
idag. 

Ann-Christin Karlsson 
Ordförande 
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Arvikabygdens Naturskyddsförenings 
program våren 2014 
 
Årsmöte tis 26 mars 
Bibliotekets hörsal kl 18.00 
Efter mötet fortsätter vi med: 
Maten i skolan och vården 
Information av och diskussion med Conny Room, en av de 
kostansvariga i Arvika Kommun kl 19.00 
 
Kontaktperson: Ann-Christin Karlsson 070-190 31 29 

 
Istappar  Foto: Erik Danielsson 
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Arvika och framtiden - Omställning Arvika 
Torsd 24 april kl 19.00 i bibliotekets hörsal 
 
Arvika och framtiden – Sveriges attraktivaste stad? 
Hur skulle det kunna gå till? Rolf Erik Solheim berättar om 
hur World Economic Forum i Davos i sin huvudrapport 2014 
”Global Risks” ser på framtiden och hur globalt och lokalt 
samarbete på ett helt nytt sätt krävs för att klara av de 
utmaningar mänskligheten nu ställs inför. De som redan 
förstått detta och ligger långt före är världsrörelsen ”Transition 
Towns” som i Sverige fått namnet ”Omställning Sverige”. 
Rolf har besökt Totnes i Syd-England som var ett av de första 
av numera 300 brittiska samhällen som börjat ställa om sig 
själva. Hur skulle Arvika kunna se ut om några år om vi 
startade en omställningsprocess? 
 
Rolf är en uppskattad författare och föredragshållare med 
rötter både inom den ekologiska och tekniskt vetenskapliga  
miljön. Som civilingenjör är han engagerad i vad teknologin 
gör med naturen och med oss människor och de val vi gör. 
Han har en bagrund som teknisk revisor inom stora olje och 
gasprojekt i Norge och andra länder. Rolf leder nu för tiden 
”Filosofiskt Café” på Arvika Bibliotek och har våren 2014 en 
triologi på biblioteket om ”Einstein och den kosmiska 
människan”.  
 
Kontaktperson: Ann-Christin Karlsson 070-190 31 29 
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Missa inte årets klädbytardag lördagen den 5 april 
 

 
 
Vi kommer även i år att genomföra klädbytardagen på Ritz, 
lördagen den 5:e april. Samma regler gäller som tidigare år: 
Du lämnar in max 5 snygga och fräsch plagg eller accessoarer 
och får bytesbiljetter som du får använda till dina nya fynd. 
 
Fredag 4 april kl kl 16-17 och lördag 5 april kl 10-11 kan du 
lämna in kläder under taket vid ingången till Ritz. 
 
Lördag 5 april kl 12.00 startar klädbytet. 
Mer detaljer kring klädbytardagen kommer: håll utkik på 
hemsidan eller på Facebook! 
 
Kontaktpersoner: 
Linda Persson 070-515 04 54 
Elin Olsson 073-831 73 00 
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Kvällsutflykt för att lyssna efter ugglor 
Onsdag 19 mars, samling 18.00 Palmvikens parkering, 
norra delen för samåkning 

Vi åker någonstans i närområdet och ser om vi kan finna några 
hoande ugglor. Räkna med ett par timmar, ta gärna med kaffe 
eller annan förtäring. 

Vädret påverkar om utflykten blir av, upplysningar: Per 
Larsson, 0570-137 59 eller e-post: perclarsson@hotmail.com 
 

Fågelskådningens dag 2014 – Bytjärnet 
Tid: söndag 4 maj, klockan 14 och ett par timmar framåt 
vid Bytjärns fågeltorn 

Återigen så finns det denna söndag möjlighet att skåda fåglar i 
närområdet med hjälp av kunniga ornitologer. Det finns också 
möjlighet att få grillad korv, kaffe och/eller saft. Ta gärna med 
hela familjen. 

Vägbeskrivning: från Arvika kör väg 61 mot Karlstad ca 10 
km, ta till vänster mot Byn (ca 1,4 km efter Furtakorset), efter 
500 m finns skylt till fågeltornet och parkering vid vägkanten. 
Kontaktperson: Göran Carlzon, 0570-550 56 

  
Stjärtmesar vid 
fågelmatning 
Foto: Per Larsson 
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Naturnatten 2014 
Tid: torsdag 5 juni, samling 20.00 vid Palmvikens 
parkering, norra delen 
 
Naturskyddsföreningen har ett återkommande tema med 
naturaktiviteter under en natt, alltid den 5 juni. Under en 
kvällsvandring kan vi finna några svärmare som besöker 
doftande växter som syrener. Vid denna tid är det också 
möjligt att höra olika sorters nattsjungande fåglar som t.ex. 
näktergal. 
 
Vädret kan påverka utflykten, bäst är varmt och vindstilla, 
kontaktperson: Per Larsson, 0570-137 59 eller e-post: 
perclarsson@hotmail.com 
 
 
Vilda Blommornas Dag 2014 
Tid: söndag 15 juni, samling 10.00 vid Palmvikens 
parkering, norra delen 
 
Blomstervandring vid Gränsjön i Älgå, gårdar med 
slåttermarker som har en rik ängsflora, bl.a. fältgentiana, 
brudsporre och rikligt med slåttergubbe. Kanske gör vi också 
ytterligare ett besök vid källpåverkad granskog där det 
sällsynta gräset storgröe växer. 
 
Kontaktperson: Per Larsson, 0570-137 59 eller e-post: 
perclarsson@hotmail.com 
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Snart dags för en vårutflykt 
En fin plats att besöka i vårtider är naturreservatet vid Bergs 
klätt. Om man går från parkeringen ner till hassellunden så är 
prakten av blommande vitsippor fantastisk på våren, blandat 
med rikligt av blåsippor som till största delen börjat blomma 
någon vecka tidigare än vitsipporna. Om man fortsätter stigen 
upp mot klätten så kommer man in i en äldre barrskog med 
gran och tall. Här finns gott om den lilla skogsorkidén knärot 
(men den blommar senare, andra halvan av juli). 

Naturreservatet har nyligen fått några nya anordningar. Stigen 
utmed åkerkanten och över till östra sidan har handikapp-
anpassats och en toalett har byggts vid en ny rastplats på östra 
stranden. 

Reservatet är också värt att besöka på våren för fågellivet. I 
hassellunden är fågelsången intensiv vid denna tid och på 
strandängen rastar olika fåglar tillsammans med de som ska 
stanna kvar och bygga bo, bl.a. alla skrattmåsar. Det kommer 
ofta rovfåglar på besök, både fiskgjuse, brun kärrhök och 
havsörn. Rördrommen tutar ofta i vassbältena. 

 

Tranor vid bobale 
på strandängen. 
Foto: Per Larsson 
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Ny fräsch hemsida! 
Arvikabygdens Naturskyddsförenings hemsida har fått ett 
uppfräschat utseende och kommer vara mer levande än den 
varit hittills. Här kommer all information om aktuella 
händelser att finnas, de senaste årsmötes- och styrelse-
protokollen, aktuell version av Pärlugglan m.m. Äldre 
dokument kommer också finnas att läsa för den intresserade. 
Hemsidan är just nu under uppbyggnad men gå gärna in och 
kika på: www.arvika.naturskyddsforeningen.se.  

Hemsidan kommer också att vara tätt kopplad till 
Facebooksidan och nyheter på hemsidan kommer att länkas 
till Facebooksidan. Har du inte gillat oss än? Gå in på 
www.facebook.se/arvikabygdensnaturskyddsforening och 
klicka på Gilla! 

Har du tips och idéer som skulle göra hemsidan eller 
Facebooksidan ännu bättre? Maila till Elin Olsson på 
e.ohlsson88@hotmail.com. 

Elin Olsson 
 

 

Smålom i tjärn på 
södra Glaskogen. 
Foto: Per Larsson 
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Föreningens fastighet vid Årtakan  
Torpet Årtakan är nu uthyrt tills vidare. Våra hyresgäster som 
hyrde stugan i somras fortsätter att hyra den. De njuter av den 
vackra naturen och friden. 
 

 
 

Väststuga i Årtakan på våren med hemskiftets skog till vänster. Så här ser det 
nog ut just nu också om det inte kommit någon ny snö. Foto: Per Larsson 
 
Torpet är uthyrt men ta gärna en vårutflykt till skogen, det går 
en stig upp på berget väster om stugan. Väl däruppe bjuds man 
på en sagolik utsikt bort mot Ränkesnipan på andra sidan sjön. 
Eller gör ett besök på mellanskiftet, ett 10 hektar stort område 
med äldre skog. Det går en fin gammal skogsväg söderut från 
vägen till Koppom, exakt 1 km efter vägen in till Årtakan. 
Från vägen upp till skogsskiftet är det en dryg kilometer upp 
till skogsskiftet.  
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Styrelse 2013/14 
 
Ordförande: Ann-Christin Karlsson 
Mail: ann_christin.karlsson@telia.com 
tel 0570-803 36 
 
Vice ordförande: Per Larsson 
Mail: perclarsson@hotmail.com 
tel 0570-137 59, 073-7318493 
 
Kassör: Eva Gårdh 
Mail: elvan11@yahoo.se 
tel 0570-331 02 
 
Sekreterare: Linda Persson 
 
Ledamöter: Göran Carlzon, Åke Ericson, Eva Leander 
 
Suppleanter: Elin Olsson, Per-Olov Persson 

mailto:ann_christin.karlsson@telia.com
mailto:perclarsson@hotmail.com
mailto:elvan11@yahoo.se
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Vargspår på Stora Gla   Foto:Erik Danielsson 
 
 
Var rädd om naturen, det finns bara en. 
Styrelsen 


