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Lotteri och informationsbord på Arvika Marten 

 

”Kemikalier i barns vardag” Månd 12 oktober 

 

"Myter och missuppfattningar om energi och 

energieffektivisering". Torsd 19 nov 



Arvikabygdens Naturskyddsförenings 

program Hösten  2015 
 
Hej på Marten 
Lördag 3 oktober kl 8-16 

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten 

Möt oss på Marten vid vårt stånd på Kyrkogatan 

 

Vill du vara med vid ståndet kontakta Eva Leander tel 073-

8448282 eller Ann-Christin Karlsson tel 070-190 31 29 

 
”Kemikalier i barns vardag” 
Föreläsning och diskussion med Ann-Christin Karlsson, 

Naturskyddsföreningen 

 

Måndag 12 oktober kl 18 00 

 

Plats: Bibliotekets hörsal 

 

Kontaktperson Ann-Christin Karlsson tel 070-190 31 29 

 

"Myter och missuppfattningar om energi och 

energieffektivisering".  
Föreläsning och diskussion av energikonsulten Mikael Rosén.  

Mikael har under sina år som konsult och föreläsare samlat 

ihop ett stort antal exempel på myter och missuppfattningar 

om energi.  
 

Torsdag den 19:e november  kl 19 00 

 

Plats: Bibliotekets hörsal 



 
Under våren hände bland annat detta: 

Fågeltornskampen 2015 
Den 9/5 så deltog Fågeltornet vid Bytjärnet i 

Fägeltornskampen . Vi som fanns i tornet denna gång var som 

vanligt den sammankallande Göran Carlzon med Dag 

Alfredsson, Kettil Nilsson och Peter Nilsson. Vi samlades kl 

5:00 på morgonen och möttes av sol och blå himmel. Totalt 

fick se eller höra 59 stycken arter vilket är rekord för tornet. 

Detta resulterade till en hedrande 57 plats av 106 anmälda torn 

i Sverige. Nämnas kan att vi var enda tornet som rapporterade 

Talltita.  

 

Fågelskådningens Dag 
För sjätte gången anordnades aktiviteter vid Bytjärns fågeltorn 

på Fågelskådningens dag. Cirka 20 besökare bjöds på 

korvgrillning, kaffe och fågelskådning.  

 

 



 

 
 

Kemikalier i Vardagen-Studiecirkel 

 
Kemikalierna i vår vardag är många. De flesta är helt ofarliga, 

andra direkt skadliga, och vissa påverkar oss långsamt över 

tid, och på sätt som vi ännu inte är helt säkra på. Att ta reda på 

vad som är vad, var de finns, och varför är inte helt enkelt.  

Nu i höst startar Naturskyddsföreningen i Arvika en 

studiecirkel om gifterna i vår vardag, där vi tillsammans tar 

reda på mer, läser och diskuterar, och ger oss själva 

möjligheten att göra medvetna val i vår vardag.  

 

Vill du vara med? Kontakta någon i styrelsen. 



Från inledningen till studiehandledningen:  

 

"Diskussionen om de giftiga kemikalierna och kunskapen om 

dem är en fråga om konsumentmakt, om demokrati där 

kunskap leder till förändring och där du har en betydelse och 

plats att förändra. För förändring är möjlig. Du måste 

ingenting, men du behövs, du är viktigt och du gör skillnad!"  

 

Linnea Mossberg 

 

 

 
Vår hemsida! 
 

På Arvikabygdens Naturskyddsförenings hemsida finns 

information om aktuella händelser, 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 2015 

 
Ordförande: Ann-Christin Karlsson  

Mail: ann_christin.karlsson@telia.com  tel 070-190 31 29 

 

Vice ordförande och Kassör: Peter Nilsson 

Mail: heptagenia@hotmail.com tel 070-2995232 

 

Sekreterare: Elin Ohlsson  Mail:e.ohlsson 88@hotmail.com 

 

Ledamöter: Göran Carlzon, Christina Wolf, Per Larsson, Sara 

Andersson 

 

Suppleanter: Anna-Lena Nilsson, Ida Persson, Eva Leander, 

Per Tidlund 
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Försäljning av torpet 

Årtakan

 

Foto: Göran Carlzon 
 

 

På årsmötet bestämdes att föreningens torp Årtakan med uthus 

och trädgård ska styckas av från skogen och säljas. Skogen 

kommer att behållas och förvaltas  enligt de naturvårdsavtal vi 

har. En ansökan om fastighetsreglering har lämnats in till 

Lantmäteriet. Eftersom handläggningen av ärendet tar ett tag 

har vi beslutat att försäljningen kommer att ske våren 2016. 

 

Har du frågor om Årtakanfastigheten kan du kontakta någon i 

styrelsen eller Stig Björkman, i fastighetskommittén tel 070-

228 75 56 

 

Styrelsen 

 



 
Ungar pilgrimsfalk 

Projekt Pilgrimsfalk 
Inom projekt Pilgrimsfalk bedrivs aktiviteter som inventering, 

ringmärkning och bevakning av häckningsplatser. Antal 

inventerade häckningsplatser för året var 11 stycken vilket 

resulterade i 17 ringmärkta falkungar. 

 

Vill du engagera dig? 
 

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. 

 

Styrelsen 


