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          Lotteri på marten  Foto:Ann-Christin Karlsson 

 

Årsmöte och filmvisning med Ulf Jonasson 21 mars 

Klädbytardag 16 april 

Fixardag Årtakan 23 april 

Fågelskådningens dag 8 maj 



Arvikabygdens Naturskyddsförening 

 

Vårprogram 2016 

 

Årsmöte måndag 21 mars  
i Bibliotekets hörsal 

kl 17:30-18:30 Årsmötesförhandlingar 

Därfter blir det naturfilm, kl 19.00 

 
Naturfilmaren Ulf Jonasson berättar om sina upplevelser och 

visar delar ur filmer som han producerat för SVT. Filmer från 

svensk natur till Vietnams regnskogar och snöleopard i 

Mongoliet. 

För närvarande arbetar Ulf med en ny film "Skogens vita 

konung"- om de vita älgarna i Värmland, även från denna 

produktion kommer filmklipp att visas.   

Måndag den 21:e mars  kl 19 00 (öppet för allmänheten) 

Plats: Bibliotekets hörsal 
Kontaktperson: Ann-Christin Karlsson tel 070-190 31 29 



Klädbytardagen 2016 

 
 

Vi fortsätter med den lyckade klädbytardagen även i år, det är 

ju så kul med återbruk! I år kommer klädbytardagen 

genomföras lördagen den 16 april. På grund av renoveringar 

kommer vi troligtvis inte kunna vara på Ritz i år, vi 

återkommer med lokal längre fram. Håll utkik på hemsidan 

och Facebooksidan! 

 

Vi kommer ha samma regler som tidigare: Du lämnar in max 5 

snygga och fräscha plagg eller accessoarer och får 

bytesbiljetter som du får använda till dina nya fynd.   

Mer detaljer kring klädbytardagen gällande 

inlämning/utlämning av kläder kommer.  

 

Boka in den 16 april redan idag! 

Kontaktperson: Elin Olsson 073-831 73 00 



Fågelskådningens dag 2016  

 

Tid: söndag 8 maj, kl.14 och några timmar framåt vid 

Byntjärn, Brunskog. 

Fåglar är fantastiska, kom till Byntjärnets fågeltorn för att 

skåda med kunniga fågelskådare.  

Det bjuds även på korvgrillning, kaffe och/eller saft. 

Vägbeskrivning: Från Arvikahållet, kör 10 km mot karlstad, 

förbi Furtankorset, sväng vänster in mot Byn. Efter några 

hundra meter in finns en skylt på höger sida (FÅGELTORN). 

Parkering på vägkanten, begränsad plats, samåk gärna.  

 

Kontaktperson: Göran Carlzon, 0570-55056, 070-6527851 

 

Minska matsvinnet 

Just nu håller Arvika kommun på att införa ett nytt 

avfallssorteringssystem. Syftet med det nya systemet är att 

man ska kunna separera ut matavfall och använda detta för att 



framställa biogas och  biogödsel. Detta är jättebra tycker vi! 

Men något som vi också tycker är viktigt att lyfta fram är 

vikten av att minska på själva matavfallet. Det mest 

energieffektiva och miljövänliga är ju såklart om maten vi 

köper faktiskt äts upp. 

 

Vi svenskar slänger onödigt mycket mat. Upp till 40 % av det 

vi slänger i soptunnan är matavfall. En del av detta är ju sådan 

matavfall som man inte kommer ifrån, som bananskal och 

äppelskruttar. Men i många fall slänger vi mat som är fullt 

ätbar – bara för att datummärkningen har gått ut. Många 

livsmedel står sig betydligt längre än vad datumet säger, 

speciellt om det förvarats i kylskåp. Smaka och lukta på maten 

innan du kastar den! Var också lite påhittig och tänk till när du 

ska laga mat. Finns det en trist, skrynklig paprika i kylen? Den 

får nytt liv i en mustig gulaschsoppa! Detta sparar inte bara på 

miljön utan även på plånboken.  

 

Tips för att minska ditt matavfall: 

 

• Planera dina inköp – skriv inköpslista. Utgå från det du har 

hemma. 

• Undvik impulsköp, t ex ’’tag 3 betala för 2’’. 

• Förvara maten på rätt sätt. 

• Laga mat på rester. 

• Tänk på att bäst före-datum är satt med marginal. 

• Lita på dina sinnen. Lukta och smaka innan du slänger  

 

Källa: www.slangintematen.se  

 

Pärlugglan ges ut för sista gången 
 

http://www.slangintematen.se/


För att kanalisera vår energi, till var den gör mest natur- och 

miljönytta, väljer vi att hädanefter lägga ut vår information på 

hemsidan och Facebook.  

Så här gör du för att hitta vår information: 

Gå in på www.facebook.se/arvikabygdensnaturskyddsforening 

och klicka på Gilla! 

För er som inte skaffat Facebook ännu finns såklart vår 

hemsida där den senaste informationen finns.  

www.arvika.naturskyddsforeningen.se 

Här finns även sammanfattning av styrelsemöten, aktuell 

version av Pärlugglan m.m.  

Äldre dokument kommer också finnas att läsa för den 

intresserade. 

Har du tips och idéer som skulle göra hemsidan eller 

Facebooksidan ännu bättre?  

Maila till Elin Olsson på e.ohlsson88@hotmail.com.    

 

 

Styrelse 2015/16 

 
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 

 

http://www.arvika.naturskyddsforeningen.se/
mailto:ann_christin.karlsson@telia.com
mailto:heptagenia@hotmail.com


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

Per Tidlund 

 

 

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 

 


