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Natur och miljövänner! 
Nu stundar ännu en fin vår. I skrivande stund är det 
fortfarande snö och is ute men när solen tittar fram och värmer 
och man hör talgoxens tittitu tittitu är det som att knoppar 
börjar brista inuti en. Man vill ut för att få uppleva de första 
vårtecknen! 
 

 
Solnedgång, Övre Gla - Glaskogen Foto:Åke Ericson 
 



I nyhetsmedierna finns ett uppvaknande för risker med alla 
gifterna från varor vi har omkring oss. Hormonstörande 
ftalater, bisfenoler och perfluorerade ämnen och 
flamskyddsmedel i plaster, kläder och skor och elektronik. 
Äntligen ger många års strävan respons och gensvar. Även på 
EU-nivå börjar man vakna vilket är en förutsättning för att det 
ska kunna bli någon förbättring. Eftersom våra giftstinna varor 
nästan uteslutande tillverkas i låglöneländer utanför EU, även 
om märkena är nordiska, krävs det att EU ställer krav både 
miljömässigt och socialt och att vi har globala 
överenskommelser. 
 
 

 
 
Vi som konsumenter har ett stort ansvar för att välja rätt varor. 
Om du känner att det är för svårt att ta hänsyn till allt, håll dig 
då till några enkla regler:  
Konsumera inte mer än du behöver 
Handla om möjligt lokalt producerat och miljömärkt  
Återanvänd och  handla second hand (med undantag för gamla 
plastleksaker och husgeråd i plast) 
Om du köper nytt, välj god kvalité av naturmaterial.  
 
Ann-Christin Karlsson 
Ordförande 



 
 
Gilla oss på Facebook! 
 
Det är dags att närma oss den moderna verkligheten och göra 
det möjligt att sprida information på flera sätt. 
 
Arvikabygdens naturskyddsförening har nu en egen 
Facebooksida! Här kan man följa arbetet som sker i vår 
förening och dela med sig av spännande fakta som berör oss 
alla. Tanken med gruppen är att den ska fungera som en 
informationsplattform så att alla som vill ska kunna ta del av 
saker som sker i Arvikas förening och annat intressant. Gå in 
på sidan och klicka på "Gilla" så är man med och tar del av allt 
spännande som sker! Sidan hittar man på 
www.facebook.se/arvikabygdensnaturskyddsforening. 
 
Elin Olsson 
 

http://www.facebook.se/arvikabygdensnaturskyddsforening


Arvikabygden har en egen hemsida .  
 
Vi är i behov av någon som kan hjälpa till att hålla den aktuell. 
Den är för tillfället dåligt uppdaterad. Är det någon som vill 
hjälpa till?? 
kontakta Per Larsson mailadress: perclarsson@hotmail.com. 
Hemsidans adress: 
www.naturskyddsforeningen.se/arvikabygden 
  
 
Arvikabygdens Naturskyddsförenings 
program våren 2013 
 
 
 

Kvällsutflykt för att höra på hoande ugglor 
Tid: torsdag 14 mars, samling 18.00 Palmvikens parkering, 
norra delen 

Vi åker någonstans i närområdet och ser om vi kan höra några 
ugglor som hoar. 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 

http://www.naturskyddsforeningen.se/arvikabygden


Årsmöte tisdag 26 mars 
Bibliotekets hörsal kl 18.00 
Efter mötet fortsätter vi med: 
Smålom 
Föreläsning av Mats OG Eriksson från Svenska 
lomföreningen kl 19.00 

 
Smålom 
 
Skådning av pilgrimsfalk vid Ränken 

 
Pilgrimsfalk 
 
Vi Samlas Lördag 13 april kl 13.00 vid Sulviksmacken  
Efter skådningen beger vi oss till närliggande Årtakan och äter 
vår medhavda matsäck. 
 
Kontaktperson: Tomas Johansson tel 070-345 76 41 



Klädbytardag lörd 20 april – nu ännu bättre än 
fjolårets succé 

 
 
Fredag 19 april kl 16-17 kan du lämna in kläder under taket 
vid ingången på Ritz. Du får bytesbrickor att använda på 
lördagen. Max 5 plagg (hela och rena).  
 
Lördag 20 april 
Från kl 10.00 Inlämning av kläder för byte på Ritz. Det är 
viktigt att de flesta kläder kommer in i god tid så att de 
hinner sorteras och hängas ut innan bytet. 
 
Från kl 10.00 Café med ekologiskt hembakt kaffebröd  
 
Från kl 10.00 Re-design workshop. Få hjälp med att sy om 
dina gamla kläder. Experter på plats.  
 
12.00 Klädbytet börjar. Portarna öppnar till stora salen. 
 
13.30 Second hand-modeshow  
 
Kontaktpersoner: Linda Persson 070-515 0454 (klädshow) 
Ann-Christin Karlsson 070-190 31 29 



Fågelskådningens dag 2013 – Bytjärnet 
Tid: söndag 5 maj, klockan 14 och ett par timmar framåt vid 
Bytjärns fågeltorn 

Liksom förra året så finns det även denna söndag möjlighet att 
skåda fåglar i närområdet med hjälp av kunniga ornitologer. 
Det finns möjlighet till grillad korv, kaffe och saft. Ta gärna 
med hela familjen. 

Kontaktperson: Göran Carlzon, 0570-550 56 

 
Ryttlande fiskgjuse 
 

Naturnatten 2013 
Kvällsvandring för att se om vi finner några svärmare som 
besöker doftande växter som syrener. Med lite tur kanske vi 
får se snabelsvärmare eller tallsvärmare. 

Tid: onsdag 5 juni, samling 20.00 vid Palmvikens 
parkering, norra delen 

Vädret kan påverka utflykten, kontaktperson: Per Larsson, 
0570-137 59 eller e-post: perclarsson@hotmail.com 

Vägbeskrivning: från 
Arvika kör väg 61 mot 
Karlstad, ta till vänster 
mot Byn ca 1,4 km 
efter Furtakorset, efter 
500 m finns skylt till 
fågeltornet och plats 
för bil vid vägkanten. 



Vilda Blommornas Dag 2013 
Blomstervandring vid Vikene i Brunskog, lokaler med kultur-
landskap (Vikene by) och strandvegetation vid Värmeln. 

Tid: söndag 16 juni, samling 10.00 vid Palmvikens 
parkering, norra delen (eller samling vid parkeringen Vikene, 
Konsum 10.30) 

Kontaktperson: Per Larsson, 0570-137 59 eller e-post: 
perclarsson@hotmail.com 

 

 
Blomax av Jungfru Marie nycklar 



Föreningens fastighet vid Årtakan  
 

 
Föreningens fastighet Väststuga i Årtakan Foto: Göran Carlzon  
 
Vill ni bo i vårt fina torp Årtakan gratis? Det får ni om ni 
klipper gräset eller utför överenskommen syssla. Det ligger 
några kilometer väster om Sulvik. Ni är alla  hjärtligt 
välkomna att vara med och pyssla vid torpet. Att hyra torpet 
utan att greja kostar 100 kr per dygn för medlemmar  icke 
medlemmar betalar 150 kr per dygn. 
 
Stugan är nu försedd med solceller för att klara ett basbehov 
av el. Nu kan du läsa en god bok även på kvällen. 
 
Kontakta Årtakankommittén: Stig Björkman tel 0570-148 84 
 



Smålom- En rödlistad art 
 
Smålommen är Värmlands landskapsfågel. Värmland, och 
särkskilt västra delen, tillhör smålommens kärnområde i 
Sverige. C:a 200 par beräknas häcka i Värmland. Smålommen 
är nära hotad vilket gör att den är rödlistad. Den häckar i 
myrgölar och små tjärnar med flyttuvor eller gungflystränder 
och lägger sitt bo på en tuva. Dessa tjärnar är ofta fisktomma 
och fiskevattnen kan ligga flera kilometer från häcknings-
sjöarna. Siklöja är en favoritföda. Smålommen är känslig för 
störningar vid häckningstjärnen under parnings-, ägglägg-
nings- och ruvningstiden. Boet ligger ju öppet och den går lätt 
av sin botuva så att äggen blir utsatta. Det pågår en diskussion 
om olämpligheten att dra vandringsleder och bygga vindskydd 
intill smålomvatten i bl.a. Glaskogen. 
 
Kom och lyssna på föredraget om denna vackra och speciella 
fågel vid årsmötet . Mats O.G. Eriksson har skrivit boken ”I 
svenska lomvatten – myter, möten, minnen och maner”, 
utgiven av Sveriges Ornitologiska förening, han har också 
skrivit rapporten ”Storlommen och smålommen i Sverige- 
Populationsstatus, hotbild och förvaltning”, utgiven med 
ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket. 
 
Ann-Christin Karlsson 

 

Tranor på väg söderut i 
höstas – snart kommer 
de tillbaka 



 
 
Styrelse 2012/13 
 
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: Björn Henriksson, Elin Olsson, Per-Olov Persson 
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Klädbytardag 20 april – nu ännu bättre än 
fjolårets succé  
I år har vi även stora salen för klädbyte och en klädshow där 
modeller visar second hand kläder från Röda korset, 
Erikshjälpen och Elin Klings second hand. Vi visar även 
kläder som har sytts om. Gammalt blir som nytt. Samtidigt 
som man gör miljön en stor tjänst får man även ofta 
kvalitetskläder gratis. Både miljömässig och ekonomisk vinst! 
 
Det kommer att finnas experthjälp som hjälper dig att sy om 
dina plagg, s.k. ”redesign” Vi kommer också att ha ekologiskt 
Café.  Se tidsplanen inne i programmet. 
 

 
Klädbytardagen på Ritz förra året  Foto: Eva Leander 
 
 
Vi ses ute i naturen, vid Årtakan eller på klädbytardagen. 
Missa heller inte årsmötet! 
 
Styrelsen 


