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Preliminär aktivitetslista Lokala naturvårdens dag
Den 27 augusti 2017 anordnas aktiviteter och evenemang. Då vill vi visa upp naturen
nära dig och hur kommuner och föreningar jobbar med naturvård på hemmaplan.
Programmet kommer att utökas fortlöpande med mer information om tid och plats och
förhoppningsvis fler aktiviteter i din kommun. Aktuell information finns också på
många kommuners hemsidor samt länsstyrelsernas hemsidor.

Skåne län
För mest aktuell version följ länken: http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/nyheter/2017/sidor/11arrangemang-p%c3%a5-lokala-naturv%c3%a5rdens-dag.aspx/

Eslöv
Trädguidning i Trollsjöparken
Emil Åsegård från Ekologigruppen AB är vår ciceron och leder rundvandringen bland träden.
Tid: 14.00
Plats: Vi träffas på parkeringen vid Café Våfflan. Karta / Mer på kommunens hemsida

Hässleholm
Fladdermöss på Hovdala slott
Vi presenterar det projektet "Slottets läderlappar". Föredrag och pysselverkstad för barnen.
Tid: 12.00-16.00.
Plats: Hovdala slott

Hörby
Plankton i Hörbyån
Håva, titta på plankton i mikroskop, lyssna på föredrag och massa annat. En heldag med
aktiviteter vid Hörbyån.
Tid: Öppet hus 10:00-15:00 för att titta i mikroskop och leta smådjur vatten. Två
håvningstillfällen med start vid kommunhuset kl. 10.00 eller 13.00 (Håvning sker vid gamla
stenbron över Hörbyån på Ystadsvägen).
Plats: Vid Hörby kommunhus. Mer på kommunens hemsida
http://www.hörby.se/Sidor/Upptäck-livet-i-Hörbyån.aspx

Landskrona
Säbybäcken
Elfiske och guidning i Säbybäckens naturområde. Kommunen har gjort flera naturvårdande
åtgärder i området och i vintras kunde man se öring leka i vattendraget.
Tid: 15.00
Plats: Vi träffas på parkeringen intill de nya dammarna längs Säbybäcken. Karta / Mer info
på facebook

Lomma
Lommabuktens dag
Häng med under ytan och se vad Lommabuktens ålgräsängar har för invånare. Kommunens
ekologer och Sea-U:s marina pedagoger finns på plats med våtdräkter, cyklop, akvarier och
massor med spännande aktiviteter.
Tid: 11.00-15.00
Plats: Lomma beach, vid piren.
Södra Sandby
Bäcken i byn
Kunniga bybor berättar om geologi, hembygdshistoria och floran i området under en
promenad längs Sularpsbäcken.
Tid: 11.00
Plats: Samling utanför Byahuset
Håvning, småkrypsjakt, elfiske och anläggning av en lekbotten tillsammans med naturum
Skrylle, Kävlingeåns vattenförbund och Sportfiskarna
Tid: 12.00-15.00
Plats: I närheten av byahuset och nere i Sofielundsparken

Malmö
Urban natur
Bygg ett insektshotell, gör vattenreningsexperiment eller följ med och undersök träd och
växter. Guidade turer på olika teman och prova-på-aktiviteter för barn och vuxna.
Tid: 12.00-15.00
Plats: Beijers park
Ha kul vid havet med SEA-U
Experimentera, håva och titta på djuren eller snorkla på snorkelleden. Det kommer även
anordnas guidade snorkelturer ut på de grunda bottnarna med Naturbåten.
Tid: 10.00-16.00
Plats: Ribersborgsstranden (Handikappbadet)

Svedala
Våtmarker vid Segeå
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd anordnar aktiviteter vid Segeå. Håvning och
artbestämning av djuren vi hittar, grillning (vi bjuder på korv/vegetariskt korv) och en guidad
prome- nad längs ån. Ta med kameran för det kommer även att vara en fototävling!
Tid: 11.00-13.00
Plats: Vi möts vid bron norr om Aggarpsvallens fotbollsplaner. OBS. Anmälan görs senast
den 25 augusti till jessika.cansund@svedala.se

Smyge
Kalkugnsområdet i Smyge
Vad döljer sig i den lilla spännande skogsdungen vid Kalkugnarna i Smyge? Följ med på en
guidad tur genom snårig skog på mycket kuperade stigar. Beundra utsikten över slätten, se de
djupa dammarna och lär dig mer om djur och växter i området.
Tid: 10.00-13.00
Plats: Tånevägen vid Kalkugnarna i Smyge

Blekinge län
Inga arrangemang anmälda.

Kronobergs län
Växjö kommun
Vad vet du om LONA-bidrag? Besök oss på Naturens dag!
Söndag 27 augusti arrangeras Naturens dag vid Biparadiset i naturreservatet Bokhultet.
Länsstyrelsen Kronoberg finns på plats för att bland annat svara på frågor om hur föreningar,
kommuner och företag kan söka LONA-bidrag. Dessutom får du chans att tillsammans med
handledare från friluftsorganisationer och Växjö kommun prova olika friluftsaktiviteter.
Under hela dagen finns Länsstyrelsen Kronoberg på plats för att svara på stora som små
frågor om naturvård och friluftsliv. Besök oss gärna för att få veta mer om hur vi jobbar med
skyddad natur, vilka naturvårdspengar som finns att söka eller om hur allemansrätten
fungerar. Passa även på att prova på de många olika roliga aktiviteterna som erbjuds på plats,
många av dem är dessutom barnvänliga.
-

Bygg vindskydd, laga mat och paddla kanot-

Leka i naturen

-

Testa terränggående fritidshjälpmedel

Fågelskådning och naturvandring

-

Testa MTB Bergunda

Trailrunning

Meditativ promenad och guidad meditation till Borgmästarudden med Yogatalk
-

Militärhistorisk vandring på Bäckaslövs övningsfält
Plogga med Peter – testa heta trenden – jogga och städa i naturen

-

Naturkartan i Växjö – ett sätt att hitta ut

Var: Biparadiset, Bokhultets naturreservat (vägbeskrivning???)
När: 27 augusti, kl. 10:00-15:00
Arrangör: Växjö kommun

Hallands län
För mest aktuell version följ länken:
http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/LONA-lokalanaturvardssatsningen/Pages/Lokala_och_kommunala_Naturvardssatsningar.aspx

Falkenbergs kommun:
LONA-DAGEN I VESSIGEBRO
LONA-dagen (Lokala Naturvårdssatsningar) anordnas i år i Vessigebro. Visning av projekt
gjorda i Vessigebros vägsamfällighets regi i syfte att gynna och informera om den biologiska
mångfalden.
Tid: 27/8, kl. 10.00,
Plats: samling vid Ätrasalens parkering utmed Järnvägsgatan
Arrangör: Falkenbergs Naturskyddsförening, Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen
Kontaktperson: Jan-Åke Jacobson, 0706-405759

Halmstads kommun:
LONA-DAGEN I ALET
För att fira ”Lokala naturvårdens dag” visar vi stolt upp resultaten av ett av våra pågående
LONA-projekt. Följ med naturparkmästare Roland Larsson och kommunekolog Lotta
Abrahamsson på en vandring i Alet och på civila flygfältet.
Tid: 27/8, kl. 14:00
Plats: samling vid Alevallens parkering
Kontakt: Ann-Charlotte Abrahamsson, 035-13 23 71 Arrangör: Halmstads kommun och
Länsstyrelsen

Hylte kommun
Lokal naturvård i Femsjö
Kom och besök Femsjö, botanisten och folkbildaren Elias Fries (1794–1878) hembygd. Med
stöd av EU och LONA har socknens tidvis brutala historia och fina natur dokumenterats och
presenteras nu i en ”oktagon” med en grillplats i mitten. Från denna plats kan man passa på att
njuta av en 4 km lång vandring längs Gula Spåret. Friesmuseet är öppet och grillen är igång
för den som vill grilla något medhavt. Hembygdsstugan Haggården ger inblick i forna tiders
boendemiljö och vi botaniserar lite på lövängen vid stugan.
Tid: 27/8, kl. 14–17
Plats: Informationsplatsen vid Femsjö Skola och Hembygdsstugan Haggården i Femsjö
Arrangör: Stiftelsen Femsjö Skola och Femsjö hembygdsförening
Kontakt: Bo Tengnäs, 070-3942298 eller Johnny Andersson, 070-3102110

Laholms kommun:
STRANDHEDENS MÅNGFALD
Kill Persson och Margareta Lindgren visar och berättar tillsammans med en del av dem som
varit med från början om vad restaurering av strandheder gett för resultat.
Tid: 27/8, kl. 10.00
Plats: Samling på P-platsen vid reningsverket i Skummeslövstrand
Arrangör: Laholms kommun
Kontakt: Margareta Lindgren, 0430-152 73
INVIGNING NATURSTIG LÄNGS SMEDJEÅN
Kom och se hur byalaget jobbat gemensamt för att skapa en naturstig i ett område som
tidigare har varit svårt att nå. Barnen har också jobbat med stigen och bland annat byggt
fågelholkar.
Tid: 27/8, kl. 13-15
Plats: Samling vid grillplatsen nere vid Smedjeån, beläget mellan Ålyckevägen och
Värestorpsvägen.
Arrangör: Ränneslövs byalag och samhällsförening, Laholms kommun
Kontakt: Anette Pettersson, 070-396 33 39

Kalmar län
För mest aktuell version följ länken:

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/djur-och-natur/friluftsliv/lokalnaturvard/Pages/lonadagen.aspx

Kalmar
Upplev Ljungbyån, Vandra med vattnets väsen!
Tid: Söndag 27 augusti klockan 14 och 16
Plats: Krankelösa, norr om Ljungbyholm. Mer information och anmälan kommer på
www.vattensamling.se

Nybro
Upplev Klockarängens värdefulla natur i Madesjö
Representanter från kommunen kommer att finnas på plats och visa upp faunadepån för
ekoxar, de sällsynta arterna knutna till de stora gamla ekarna och dela ut kommunens fina
Naturguide. På plats finns enklare fika med kaffe/te/saft och lite att tugga på!
Tid: Mellan klockan 10-14 söndagen den 27 augusti
Plats: Parkering finns vid västra änden av längan med kyrkstallarna i Madesjö kyrka och
besökare välkomnas till de grova ekarna bakom kyrkstallarna! Information finns även på
Nybros kommunblogg

Gotlands län
För mest aktuella versioner följ länkarna:
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/sv/kalender/2017/sidor/lokala-naturvardens-dag-ikulturreservatet-norrbys.aspx/
https://www.facebook.com/events/498793520461977/
https://www.instagram.com/p/BYJC8_ih98K/?taken-by=lansstyrelsengotland

Kulturreservatet Norrbys kultur- och naturstigar
Hälsa på lantgårdens djur, byk för barn som det gjordes på 1900-talets början, vandring på
natur- och kulturstigen, visning av bostadshuset. Kaffeservering med hembakat kaffebröd i
trädgårdskafét. Se på grisar, höns och lamm.
Tid: Kl.11.00-16.00. Visning av bostadshuset kl. 12.00 och kl. 15.00, •Guidad vandring på
natur- och kulturstigen kl. 13.00–15.00
Plats: Norrbys Museigård, Väte

Jönköpings län
För mest aktuell version följ länken:
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/sv/nyheter/2017/sidor/lokalanaturv%c3%a5rdens-dag-firas-%c3%b6ver-hela-landet.aspx/

Jönköping –
Utterskådning
Smålands landskapsdjur uttern är nyfiken och finns mitt inne i stadskärnan. Vi tar en tur vid
Munksjön och bort till Rocksjöns naturreservat och kollar in spår efter utterns stigar, måltider,
legor och spillning. Ta med egen cykel eller låna på plats (begränsat antal)
Tid och plats; 11:00 vid Ödlan, Söder om Munksjön (syrgasvägen 7)
Kontakt; Dag Fredriksson, kommunekolog, Jönköpings kommun 036-10 52 42 Utterspaning
vid Munksjön och Rocksjön per cykel: 11:00 vid Ödlan 21 (Syrgasvägen 7) - ungefär i mitten
söder om Munksjön. Ta med egen cykel om möjligt, ett begränsat antal finns för utlåning.
Rikkärrsskådning
http://naturkartan.se/guides/jonkoping/events/923
En av de tidiga botanisterna i Jönköping, Erik Leonard Ekman, fann höstspiran på denna plats
1909 och beskrev den som ny för vetenskapen (då kallad för senblommande kärrspira).
Rikkärren med sin säregna artrikedom är idag en hotad naturtyp. Vi tittar närmre på de
restaureringsåtgärder som Jönköpings kommun gör för att rikkärren ska återfå sin forna prakt.
Ta med egen cykel eller låna på plats! (begränsat antal)

När ochVar: vid Rocksjön 14:50 vid Ödlan 21 eller 15:15 vid södra änden på spången vid
Rocksjön. Ta med egen cykel om möjligt, ett begränsat antal finns för utlåning.Ödlan 23,
Södra Munksjön (tema Utter)
Kontakt: Pontus Axén kommunbiolog, Jönköpings kommun, mobil 0725-98 90 62

Västra Götalands län
För mest aktuell version följ länken
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/kalender/aug/Pages/lona-dagen2017.aspx

Götene
MINA - Miljömålen i naturen
Välkommen till en skön miljöinriktad dag med barnaktiviteter och
spännande information om kommunens miljömålstationer.
Tid: 11.00-13.00
Plats: Friluftsfrämjandets anläggning Kulleberg, Kinnekulle
http://www.gotene.se/byggaboochmiljo/gotenesmiljoarbete/nyhetermiljoarbete/miljomal
sdagvidkullebergden27augusti.23419.html

Gullspång
Högåsen – LONA 2.0
Välkommen till jubileumsdag på Högåsen med mängder av aktiviteter.
Tid: 11.00-13.00 vandring Hovaleden, 13.00-16.00 aktiviteter vid Högåsen.
Plats: Högåsen

Uddevalla
Naturvårdsprogram för Uddevalla kommun.
Kommunen informerar om den nya naturvårdsplanen och erbjuder aktiviteter som
vandring och fisketävling. Då finns kommunekologerna på plats och svarar på frågor om
kommunens arbete med att ta fram en naturvårdsplan för Uddevalla. Där kommer även
att finnas information om vad en naturvårdsplan är.
Tid: kl. 10.00-13.00
Plats: Skalbanksmuseet vid Bräcke Kuröd
Arrangörer: Uddevalla kommun tillsammans med Bohusläns museum, Uddevalla
Sportfiskeförening och föreningen Bohusläns Flora.

Östergötlands län
Inga arrangemang anmälda

Södermanlands län
Inga arrangemang anmälda

Örebro län
Inga arrangemang anmälda

Västmanlands län
För mest aktuell version följ länken:

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/sv/nyheter/2017/sidor/lokalanaturv%c3%a5rdens-dag-27-augusti.aspx/
Hallstahammars kommun
LONA-projektet Valstasjön
Information om Valstasjön och planerna för det blivande naturreservatet. Kommunen bjuder på fika.

Tid: Start klockan 11.00
Plats: Parkeringen vid f.d. ICA Kometen
Kontaktinfo: Thomas Norrman, 0220-241 68.

Köpings kommun
LONA-projektet Norsa hagar-och trädgård. Presentation av Norsatorpet och dess trädgård.
Korvgrillning
Tid: 10-13
Plats: Norra torpet i Norsa hagar, skyltning från parkeringen
Kontaktinfo: Christina Schyberg tel. 0221-25317, christina.schyberg@koping.se

Sala kommun
LONA-projekten i Svartådalens Natur och Kulturcenter. Guidning och föreläsningar
Tid: kl. 10.00 - 14.00
Plats: Svartådalens Bygdeutveckling, Klockarvägen 7 i Västerfärnebo
Kontaktinfo: Linn Suslin 0224-740011 eller linn@svartadalen.se

Skinnskattebergs kommun
LONA-projekten i kommunen: Guidning längs demonstrationssträckan och
flodpärlmusselprojektet samt information om bryggprojektet och satsningen på friluftsliv
Tid: 10-15
Plats: På bryggan bakom Herrgården vid Skogsmästarskolan
Kontaktinfo: Johan Törnblom, tel. 0222-349 59.

Stockholms län
Värmdö kommun
Natur- och kultur vid Farsta gravkullar och Ebbalund
Farsta gravfält hyser höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. För att ytterligare höja
värdena pågår ett LONA-projekt på platsen (LONA är en förkortning på lokal
naturvårdsatsning, som länsstyrelsen ger bidrag till). Denna dag berättar kommunen om det
pågående projektet, om historiken på Farsta gravfält med omgivning och de naturvärden som
finns i området. Det kommer att finnas möjlighet att gå tipspromenad och vi bjuder på fika.
Guidade turer sker vid flera tillfällen under dagen och berör både natur-, kulturmiljö och de
lokala naturvårdsåtgärder som sker.
Tid: Söndag 27 augusti kl. 13:00-16:00
Plats: Farsta gravfält ligger vid korsningen Odelbergs väg-Båtvägen i Gustavsberg. Vi är på
plats mellan kl. 13.00-16.00.
Ciceroner: Viveca Jansson, kommunekolog, Värmdö kommun och Anna Enberg,
landskapsarkitekt, Värmdö kommun

Värmlands län
För mest aktuell version följ länken:
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/sv/nyheter/2017/sidor/naturvardens-dag2017.aspx/

Torsby kommun
Vandring på Siristigen
Följ med oss på en guidad tur längs den nya, påbörjade Siristigen.
Vandringsleden kommer att sträcka sig mellan Torsby tätort och Sahlströmsgården och vi
inbjuder nu till en första ”provtur” längs en del av sträckan, Kollsberg – Stensgård, ca 3km.
Vandringen kommer att vara guidad med information om natur och kultur längs leden.
Vi startar på Kollsbergs Hembygdsgård med en kort information/fika och återresan från
Stensgård ingår. Arrangemanget är kostnadsfritt och sker i samarbete med Torsby
naturskyddsförening, Sahlströmsgårdens Vänner och Fryksände Hembygdsförening.
Tid: Söndag 27/8 kl. 13.00 – ca 16.00
Plats: Kollsbergs hembygdsgård
Anmälan till Torsby Turistbyrå, senast fredag 25/8.
Kontakt: Tel. 0560–160 50, turist@torsby.se. Info. 070-6610557

Uppsala län
För mest aktuell version följ länken: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/naringsliv-ochforeningar/projektstod/LONA/lonadagen/PublishingImages/Sidor/default/program-lokalanaturvardens-dag-2017.pdf

Heby,
Gröna ytor i staden I alla städer oavsett storlek finns en mängd olika gröna ytor som sköts på
olika sätt för att fylla olika funktioner och möter olika behov. I Heby har kommunen
inventerat alla egna gröna ytor och under en timmes vandring berättar vi om vilka gröna (och
blåa!) miljöer som finns i centrala Heby och hur kommunen sköter dem utifrån tankar om
biologisk mångfald, anpassning till ett förändrat klimat, ekosystemtjänster och möjligheter till
promenader, aktiviteter, möten och vila utomhus. Promenaden tar ca en timme och vi går ca 3
km totalt. Vi rör oss mestadels på hårdgjorda ytor men ta kläder och skor efter väder.
Tid: Fredag 25 augusti, kl. 15-16

Plats: samling vid kommunkontoret i Heby, Tingsgatan 11
Busshållplats: Heby station eller Heby torg
Arrangör: Heby kommun

Uppsala,
Vad är Lokala naturvårdssatsningen? Ta en pratstund med Länsstyrelsen under
Stadsskogens dag och ställ frågor om LONA.
Plats: Stadsskogen, nära ingången från Norbyvägen och Gläntan
När: Söndag 27 augusti, kl. 11-15
Busshållplats: Sommarro

Östhammars kommun - Film
Upplandsleden och Filmspången – ett vandringsäventyr nära dig Välkommen ut och
upplev en del av Upplandsleden – vår egen vandringsled som tar dig genom skog, längs sjöar
och våtmarker, upp i fågeltorn och till härliga vindskydd. Här finns natur i din närhet,
möjlighet att uppleva vår rika uppländska flora och se en och annan fågel. Vi går från Films
kyrka till Filmspången. Svante Svensson berättar vid grillplatsen om sina planer med
Filmsjön. Vi bjuder på grillad korv och dricka!
När: Söndag 27 augusti, kl. 10.
Plats: samling vid Films kyrka
Arrangörer: Films SK, Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun
Gräsö,
Upplev Gräsös natur på cykel Välkommen ut och upplev Gräsö på cykel! Vi samlas vid
Gräsö gård, strax söder om färjefästet och cyklar sedan gemensamt mellanturen på Gräsö. Vi
stannar längs vägen för guidning och fika och avslutar vid Västerbystigen vid Gräsöbaden.
Turen är ca 20 km. Vi cyklar i ett tempo så alla hinner med. Det går fint med en vanlig cykel,
men en bit genom skogen får vi leda cyklarna över lite stenar och grenar. Barnsadel går bra
men inte cykelkärra. Vi bjuder på fika!
Tid:Söndag 27 augusti kl. 10.15 (10-färjan från Öregrund)
Plats: samling vid Gräsö gård, avslut vid Västerbystigen Gräsöbaden

Arrangörer: Gräsöfonden, Gräsö Turism, Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun
Öregrund,
Tallparken – ett friluftsområde med historia Välkommen till Tallparken – ett natur- och
friluftsområde med historia! Här har Öregrundsbor och besökare under många år njutit av den
vidsträckta utsikten, solnedgångar i havet, de gamla tallarna och gäddornas vandring upp till
yttre Hummelfjärden för lek. En grillplats och en ny bro har vi byggt, liksom förbättrat
gäddornas möjlighet att vandra upp till yttre Hummelfjärden. Nu fortsätter vi resan för att
varsamt utveckla området ytterligare som ett tätortsnära spännande naturområde. Vi bjuder på
grillad korv och kaffe!
Tid: Söndag 27 augusti, kl. 15
Plats: samling vid grillplatsen/gröna bron vid Hummelfjärd
Busshållplats: Kavarövägen. Härifrån är det 700 m promenad.
Arrangörer: Tallparkens vänner, Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen

Knivsta kommun
Naturvandring i augustikvällen
När: söndag 27 augusti, kl. 19.30
Var: Samling vid totempålen i björkskogen, Årummet i Knivsta
Arrangörer: Knivsta kommun, Knivsta naturskola, Naturhistoriska riksmuseet med flera

Dalarnas län
Inga arrangemang anmälda

Gävleborgs län
Bollnäs kommun
Hälsinglands flora
Föreläsning i samband med boksläpp om ”Hälsinglands flora”.
Uppgift om tid och plats saknas.

Jämtlands län
Inga arrangemang anmälda.

Västernorrlands län
Härnösands kommun
Lövuddens naturområde
Guidad tur i Lövuddens naturområde. Information om andra LONA-projekt tex.
fladdermusinventering Fika frågetävling m.m.
Tid: kl. 11.00-14.00

Västerbottens län
För mest aktuell version följ länken:

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/sv/kalender/2017/sidor/lokalanaturvardsprojekt-visas-upp.aspx/

Norsjö kommun:
Vajsjöstigen stod färdig hösten 2016 och har nu kompletterats med skyltar. Nu kommer den
helt färdiga stigen att presenteras, föreningen Vajsjöns vänner bjuder på fika och karta för de
som vill gå stigen.
Tid: 11.00-15.00
Plats: Samling vid startplatsen för Vajsjöstigen. Startplatsen är till vänster om ingången till
fågeltornets rastplats på Långudden (Djupudden). Platsen är markerad med en stor skylt.
Kontakt: Vajsjöns vänner, Tage Dahlberg 070-692 50 26

Sorsele kommun:
Bike fun Bike Sorsele, Skibbikken
Friluftsarrangemang i Skibbikken för hela familjen längs skogsvägar och stigar, cykeltester,
cykelkörskola för barn, LONA-information, tipsrunda, korvgrill och fika. Arrangör: Sorsele
Skidklubb och Bike Sorsele.
Tid: 11.00-14.30
Plats: Skibbikken, Sorsele
Kontakt: Ronny Hedman, 070-290 41 44, Pontus Holmgård, 070-270 05 54
Mer information: http://www.sorseleunited.com/

Storumans kommun:
Vandra på Kyrkstigen och Kärleksstigen
Ett LONA-projekt pågår för att förbättra tätortsnära leder i Storuman. Under året har bland
annat Kyrkstigen och Kärleksstigen blivit upprustade. Besök gärna någon av dessa två stigar
under söndagen den 27 augusti
Tid: hela dagen. Observera att denna aktivitet är obemannad.
Plats: se karta . http://www.storuman.se/Nyheter/ny-friluftskarta-for-storuman-stensele/
Kontakt: Erika Arklöf, projektledare, 070-344 29 29

Umeå kommun:
Livet i Nydalasjön Kom och håva i Nydalasjön med Naturskolan. Vi undersöker fångsten
med lupp. Vad säger den om hur sjön mår?
Tid: 13.00-15.00
Plats: Nydalasjöns södra ände
Kontakt: Umeå naturskola, Agneta Fries 070-220 63 58

Vindelns kommun:
Projekt Naturholmen – tillgänglighet, information, integration
Presentation av den nya vandringsstigen runt naturholmen, sagogläntan, restaurering av
flottledsarmar, fiske, växtliv, biosfärsområdeskandidaturen Vindelälven-Juhtatdahka samt
Naturcentrums verksamhet.
Tipsrunda och gratis fika!
Tid: 13.00-15.00
Plats: Naturholmen i Vindelforsarnas naturreservat, start vid västra sidan av hängbron över
Renforsen.
Kontakt: Vindelns kommun, Hanna Johansson 070-283 73 29
Mer information och karta: Vindelns kommun
https://www.vindeln.se/default.aspx?id=11727

Norrbottens län
Piteå
Vandringsturer i Karlbergs natur- och friluftsområde
Vi går olika alternativ efter våra leder i Karlbergs natur- och friluftsområde upp till 10 km.
Ingen kostnad men tag med egen matsäck och ett glatt humör. Kolla in
https://www.facebook.com/piteoutdoor/
Tid: Start 10:00
Plats: Karlberg

