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Foto:Erik Danielsson 

 

Den rödlistade hasselsnoken har sin nordgräns i våra trakter 

och finns rapporterad från några få lokaler i Arvikatrakten. 

På bilden ses ett exemplar som dök upp i Sölje i höst 
 

Studiecirkel i giftfri vardag är på gång! 

 



Natur och miljövänner!  
Hoppas ni kunnat njuta av den fina sommaren och en vacker 

början på hösten. Skogens skafferi erbjuder mer än någonsin 

för den som har tid och lust att hamstra. 

 

I höst kommer delar av styrelsen och övriga intresserade att 

fördjupa oss i kemikalier vi har kring oss som visat vara 

skadliga för oss. Studiefrämjandet har tillsammans med 

Natusskyddsföreningen ett bra studiematerial, Om intresset är 

stort kör vi även till våren. 

 

Vi jobbar på insändare i kemikaliefrågan. Håll utkik i Arvika 

Nyheter. 

 

Ni som är intresserade av att delta i föreningens arbete kan 

höra av er till någon i styrelsen. Det är medlemmarnas 

engagemang som avgör vilka aktiviteter som görs. Ni är alla 

viktiga. 

 

Ann-Christin Karlsson 

Ordförande 

 

 

 

Torpet i Årtakan  
Hyresgästerna som bott i vårt torp har flyttade i Augusti. Vi 

har för närvarande ingen ny hyresgäst. Den 19 oktober 

kommer vi att ha en pyssel och trivseldag när vi ska ta bort 

masonitgolvet i köket. Ta med en massäckskorg så lunchar vi 

tillsammans. Vi är där från klockan 11. 

 

 



Arvikabygdens Naturskyddsförenings 

program hösten 2014 

 

 

Söndag 19 oktober  

Pyssel och trivseldag vid torpet i Årtakan 

  
Foto: Göran Carlzon 

 

Plats: Torpet Årtakan  
Vi finns där från kl 11 

Vägbeskrivning; I Krokebol på vägen mellan Sulvik och 

Koppom svänger man höger på en liten grusväg skyltat mot 

årtakan. Torpet ligger med utsikt mot sjön Ränken. Från 

Arvika är det ca 18 km 

 

Kontaktperson; Stig Björkman tel 070-228 75 56 

 



Söndag 9 november  

Dagsutflykt till något skyddsvärt 

skogsområde i Arvikatrakten 

 
Samlingsplats: Palmvikens parkering, norra delen  
Samlingstid: 10.00 

 

Efter älgjaktens slut (eller åtminstone minskad intensitet) gör 

vi en skogspromenad till något värdefullt och skyddsvärt 

skogsområde i trakten kring Arvika. Beräknad tidsåtgång ca 5-

6 tim. inklusive resa i egna bilar (samåkning). Medtag 

matsäck, varma kläder och stövlar/kängor. Vandring kan vara 

i delvis besvärlig terräng. Vädret avgör om utflykten blir av 

(inställt vid kraftigt regn), vid osäkerhet hör av er några dagar 

innan till nedanstående. 

 

Kontaktperson: Per Larsson, 073-73 18 493 

 



 

 
Studiecirkel  
I höst kör vi igång en studiecirkel där vi fördjupar oss i 

kemikalierna i vår vardag. 

 

Hur vet jag om mina prylar läcker kemikalier? Hur bör jag 

tänka när jag ska handla något nytt? Vart söker jag bra 

information? 

 

Kunskap ger dig makt att förändra! 

Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet har tagit fram ett 

bra studiematerial som vi använder. Vill du vara med? Hör av 

dig! 

 

Kontaktperson: Ann-Christin Karlsson tel 070-190 31 29 



 

 
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, sammanfattning av styrelsemöten, aktuell 

version av Pärlugglan m.m. Äldre dokument kommer också 

finnas att läsa för den intresserade. 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på: 

www.arvika.naturskyddsforeningen.se. 

 

Hemsidan kommer också att vara tätt kopplad till 

Facebooksidan och nyheter på hemsidan kommer att länkas 

hit. 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 



 

 
 

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: Elin Olsson  

 

Ledamöter: Göran Carlzon, Eva Leander 

 

Suppleanter: Sara Andersson, Linda Persson, Per-Olov 

Persson 
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Häckande Göktyta i Glavatrakten  Foto:Erik Danielsson 

 
 

Vi har inte bara ärvt den här vackra naturen av våra 

förfäder. Vi lånar den också av våra barn och kommande 

generationer.  

 

Styrelsen 


