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Årsmöte Tors 26 mars. Ska torpet i Årtakan säljas? 

 

Klädbytardag på Ritz lördagen den 18 april! 

 

Fågelskådningens Dag 2015  Lör 9 maj 

Fågeltornskampen 2015 – söndag 10 maj 

 

Blomsterutflykter  sönd 5 april och sönd 19 pril 



Missa inte årets klädbytardag lördagen den 

18 april! 

 
Vi kommer även i år att genomföra klädbytardagen på Ritz, 

denna gång har vi bokat hela stora salen så nu blir det åter igen 

gott om plats för bytet! Lördagen den 18:e april är dagen att 

skriva upp i kalendern.  

 

Samma regler gäller som tidigare år: 

Du lämnar in max 5 snygga och fräscha plagg eller 

accessoarer och får bytesbiljetter som du får använda till dina 

nya fynd. 

 



Fredag 17 april kl. 16-17 och lördag 18 april kl. 10-11 kan du 

lämna in kläder under taket vid ingången till Ritz. 

 

Lördag 18 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 

 

 

 

Arvikabygdens Naturskyddsförenings 

program Våren  2015 
 

 

Årsmöte  

 
Torsdagen den 26 mars i Bibliotekets hörsal 

 

kl 18.00 Årsmötesförhandlingar 

 
Ska torpet i Årtakan säljas?  

 

Obs! På årsmötet ska vi anta nya stadgar enligt 

riksföreningens riktlinjer 

Gällande (fr. 2000) och förslag på nya stadgar se hemsidan för 

föreningen  http://arvika.naturskyddsforeningen.se/. 

 



Fågelutflykter 

 
Fågelskådningens Dag 2015 – Bynstjärnet, Brunskog 

Tid: lördag 9 maj, kl 14 och ett par timmar framåt 

Återigen finns det denna gemensamma dag med andra 

fågeltorn i Sverige möjlighet att skåda fåglar i närområdet 

m.h.a. kunniga fågelskådare. Det kommer också att finnas 

möjlighet att få grillad korv, kaffe och/eller saft. 

Vägbeskrivning: från Arvikahållet, kör väg 61 mot Karlstad ca 

10 km (förbi Furtakorset), sväng vänster mot Byn efter ca 1,4 

km. 500 meter in på denna väg finns en skylt på höger sida (i 

en nerförsbacke/kurva) där det står fågeltorn. Parkering i 

vägkanten, begränsad plats, samåk gärna. 

 

Kontaktperson:Göran Carlzon, 0570-55046, 070- 652 78 51 
  

 

Fågeltornskampen 2015 – Bynstjärnet, Brunskog 

Tid: söndag 10 maj, gryning till klockan 13 

Förra året anmälde sig 69 fågeltorn till detta evenemang i 

Sverige. Vi kom på 14:e plats (från slutet) men såg ändå 

hela 57 olika fågelarter. Vill du vara med och delta i 

fågelskådandet 

Kontakta i så fall Per Larsson, 073 – 73 18 493, det går även 

bra med Göran Carlzon (telefonnummer ovan) 

Vägbeskrivning se föregående punkt, 9 maj 

 

Bynstjärnet är en fin fågellokal hela sommaren och vårt fina 

fågeltorn byggdes med ideella krafter. Serveringen på 

Fågelskådningens Dag sponsras av Byns bygdelag. För att se 

fågelobsar sedan tidigare år, gå in på www.artportalen.se och 

sök de tidsperioder ni önskar. Välkomna önskar fågelskådande 

SNF:are. 



Blomsterutflykter 
Blåsippsbackar i Bosebyn/Perserud 
Tid: söndag 5 april, klockan 15:00 

Vi ser om blåsipporna slagit ut vid kanten av vägen till 

Perserud (norrifrån) där den går in vid Öjerud och 

Skôttaviken. Platsen, som delvis är igenväxt åkermark hyser 

både blåa, röda och vita färgformer av blåsippor. Begränsad P-

plats, ring om samåkning eller samåk själva 

Kontaktperson: Per Larsson, 073 – 73 18 493 

P.S. Har ni inte tid att åka denna dag eller vill besöka en annan 

plats är det också mycket blåsippor med röda och vita 

blommor väster om vägen från Kallviken till Edane och 

”diket” från Flagan. På västra sidan finns en flack bergrygg 

med mycket blåsippor i området (S om vägen till Udden). 

 

Mosippa Häljeboda, Eda 
Tid: söndag 19 april, klockan 13:00 

Vid Sandmon finns en av de sista kvarvarande lokalerna för 

mosippa i västra Värmland (åtminstone så vitt känt just nu). 

Samåkning från Arvika, samling vid Palmviken, norra delen 

av parkeringen klockan 13.00. Begränsade parkerings-

möjligheter, möjlighet finns att parkera vid Sandmons gård 

men kontakta helst utflyktsansvarig först. 

Kontaktperson: Per Larsson, 073 – 73 18 493 

 

Vilda Blommornas Dag 2015 (startade 2002 i 

stadsparken) infaller söndag 14 juni i år. Arrangemanget 

anordnas av botaniska föreningar i hela Norden (se 

www.sbf.c.se). Efter 13 års vandringar runt hela Arvika 

kommun tänker Per Larsson ta ledigt från detta års vandringar. 

Flera andra vandringar planeras dock i länet i övrigt, se 

hemsidan ovan. 

http://www.sbf.c.se/


 

 
 

Kemikalier i Vardagen 
Den 16 februari arrangerade vi med stöd av Studiefrämjandet 

ett föredrag med Carl-Gustaf Bornehag, professor vid i 

folkhälsovetenskap vid Karlstads Universitet. Han berättade 

om  forskningsprojektet ”Selmastudien” där man studerat hur 

barn utsätts för kemikalier tidigt i livet och vilka risker det 

medför som kan leda till kronisk sjukdom. 

 



Bornehag betonade att det vanliga tänkandet, att det är vanligt 

att ett gift blir giftigare ju högre koncentrationen blir, inte 

stämmer på hormonstörande ämnen. De kan ha effekt i mycket 

låga koncentrationer och kan ge en mer negativ effekt i en 

lägre än i en högre halt. Därför fungerar inte resonemanget 

med gränsvärden på hormonstörande ämnen. 

 

Exempel på hormonstörande ämnen är ftalater och 

perflourerade ämnen. Ftalater finns i en del plaster, allra mest i 

mjukgjord PVC-plast. Perflourerade ämnen finns i 

vattenavstötade material som sportkläder, regnkläder, skor 

(t.ex gortex), non-stick beläggning i teflonpannor och vissa 

bakformar, vätskeavstötande papper till tex hamburgare.  

 
Naturskyddsföreningen följde upp med exempel på 

köksprodukter, leksaker och kläder som kan avge 

hormonstörande- eller andra skadliga ämnen men visade även 

positiva exempel på bra alternativ.  

Bra alternativ är: Burkar av glas och porslin, begagnade eller 

ekologiska textilier, produkter av naturmaterial som trä är 

bättre än plast . Köksredskap i rostfritt eller trä är bättre än 

plast. 



 

Studiecirkel om hur vi kan minska vår 

kemikaliebelastning med påverkan av bland annat 

hormonstörande ämnen kommer att starta. 

Under våren kör vi igång studiecirklar där vi fördjupar oss i 

kemikalierna i vår vardag. Naturskyddsföreningen och 

Studiefrämjandet har tagit fram ett bra studiematerial som vi 

använder. 

En cirkel startar strax ock fler startas vid intresse.  

 

Förhoppningsvis ges svar på frågorna: Hur vet jag om mina 

prylar läcker kemikalier? Hur bör jag tänka när jag ska handla 

något nytt? Vart söker jag bra information? Föreläsningen 

med Carl-Gustaf Bornehag på Wilmas musikpub månd 16 

februari blev en inspirerande uppstart för våra träffar. 

 

Kunskap ger dig makt att förändra! 

Vill du vara med? Hör av dig! 

 

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



Naturnatten 2015 

 
Tid: fredag 5 juni, klockan 18:00 

Återkommande arrangemang inom Naturskyddsföreningen. 

Samåkning från Arvika, samling vid Palmviken, norra delen 

av parkeringen klockan 18.00. Möjlighet finns att besöka 

lokaler med nattflygande fjärilar (t.ex. vid syrenbuskage); 

nattsjungande fåglar (om några ännu har kommit:-) eller bara 

åka och fika/äta matsäck någonstans. Vädret styr mycket vad 

som passar då så vi bestämmer först på parkeringen vart vi ska 

åka (förra året fikade vi ute vid Klättetorpet på Bergs Klätts 

naturreservat). Ta med lämpliga kläder/skodon samt 

matsäck/dryck. 

Kontaktperson (information/samåkning): Per Larsson, 073 – 

73 18 493 

 

 
Storfibblebi (rödlistad, NT) på blomkorgen av gråfibbla. (Foto Per Larsson) 



 

 
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 



 

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. 

 

Ann-Christin Karlsson 

Ordförande 

 

 
 

Styrelse 2013/14 

 
Ordförande: Ann-Christin Karlsson  

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

 

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 

mailto:ann_christin.karlsson@telia.com
mailto:perclarsson@hotmail.com
mailto:elvan11@yahoo.se


Sekreterare: Elin Olsson  

 

Ledamöter: Göran Carlzon, Eva Leander, Sara Andersson 

 

Suppleanter: Linda Persson, Per-Olov Persson 

 

 

 
 



Försäljning av delar av fastigheten Årtakan 
 

 

 

Foto: Göran Carlzon 
 

 

Vi har haft vår fina stuga i Årtakan sedan 1995 då Evert 

Jonsson testamenterade fastigheten till oss. Under de senaste 

åren har vi i perioder hyrt ut stugan eftersom våra medlemmar 

visat ett svalt intresse för stugan. Vi som engagerar oss i 

föreningen har inte tid eller möjlighet att engagera oss i 

fastighetsskötsel. Styrelsens åsikt är att det är viktigt att vårt 

engagemang för natur och miljövård läggs där intresset finns, 

för att det ska skapa mest natur och miljönytta samtidigt som 

det skapar glädje hos oss. Därför kommer vi att på årsmötet 

föreslå att vi under våren styckar av huset och den öppna 

marken runt stugan för försäljning. En värdering kommer att 

göras inför årsmötet. 



 

Årtakans fastighetsnummer är 1:11 och 1:12. Huset ligger på 

1:12 inklusive uthus, trädgård samt östligaste delen av 

lövskogsbiotopen. Tanken är att sälja enbart husen och den 

öppna marken eftersom naturvärden i lövskogen kommer att 

gynnas av fri utveckling. Avstyckning görs då med hjälp av 

Lantmäteriet.  

 
Om hela 1:12 skulle säljas följer ett mindre gärde i SV på 

hemskiftet med samt halva "gammelskogen" (ca 130-150-årig 

mager barrskog), mellanskiftet på kartan. Sistnämnda skifte 

har vi diskuterat biotopskydd på med Jeanette på 

Skogsstyrelsen. Arealen på båda fastigheterna är 17,3 hektar 

men delområdena är olika, längst bort mot Ördalen finns ett 

lövträdsdominerat område på 4 hektar, tillhörigt 1:11, där 

förslaget är naturvårdsavtal. Mellanskiftet är uppdelat på 1:11 

och 1:12 (ca 50 % vardera) och hemskiftet 3,3 hektar, varav 

husets del (1:12) utgör ca 0,5 ha. 
 



 
 

 

Årtakan 1:11 och 1:12. 3 skiften som är delade på ett 

krångligt sätt mellan fastigheterna. 

 



 
 

Ortofoto med den del av 1:12 som huset ligger på, ca 0,5 

hektar. 

 

Har du frågor om Årtakanfastigheten kan du kontakta någon i 

styrelsen eller Stig Björkman, i fastighetskommittén tel 070-

228 75 56 

 

Styrelsen 

 

 
Pilgrimsfalk 


