
Vårprogram 
Naturskyddsföreningen 
Lindesberg 
Vi är föreningen för dig som tycker om och värderar natur- och miljöfrågor samt delar 
Naturskyddsföreningens värdegrund. Tillsammans skapar vi ett forum med högt i tak och en 
möjlighet att göra många lärorika och kul saker tillsammans. De flesta av våra aktiviteter är 
öppna även för er som inte är medlemmar... än. 

 
Söndag 24 mars 

Månadens reservat: Tallar och myrmark 
i Getapulien 
Tid: 10.00-14.00. 
 

Följ med på tur bland gamla tallar och 
ensliga myrmarker. Vi tar oss fram med 
eller utan snöskor/skidor i Getapuliens 
naturreservat (Lindesbergs kommun), i 
ett av länets större väglösa skogs- och 
myrområden. Begränsat antal.  

För anmälan och frågor kontakta: 
Ankie Rauseus natur@hopajola.se alt. 
072-546 01 05  

Arrangeras av: Hopajola, Länsstyrelsen, 
Lindesbergs kommun och 
Naturskyddsföreningen Lindesberg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Söndag 24 mars  

Årsmöte och föreläsning: Från skydd av 
skog till grön infrastruktur. 
Plats: Kulturrum, Lindeskolan 
Tid: 16:30 – 19:30 

Välkommen på kretsens årsmöte. Vi 
startar med fika 16:30 och börjar mötet 
17:00. 

Efter årsmötet håller Per Angelstam, 
professor vid skogsmästarskolan, före-
läsning om Skogens betydelse för 
människans välmående. 
Kontakt: Agneta – 070-546 41 03 
 

Fredag 5 april 

Inlämning av kläder till Klädbytardagen 
Plats: Lindesberg bibliotek 
Tid: 15:00 – 18:00 

Så här går det till på ett klädbyte; 
Du tar med dig max tio fina och fräscha 
klädesplagg/väskor. 
 
För varje plagg får du en biljett som du 
kan byta mot ett nytt plagg under 
klädbytardagen den 6 april. 
Kontakt: Helena - 072-222 77 96

mailto:natur@hopajola.se


Lördag 6 april 

Klädbytardagen 
Plats: Lindesberg bibliotek 
Tid: 11:00 -14:00 

Så här går det till på ett klädbyte; 
Du tar med dig max tio fina och fräscha 
klädesplagg/väskor. (Inlämning sker i 
första hand fredagen 5/4 kl. 15:00 - 18:00) 

För varje plagg får du en biljett som du 
kan byta mot ett nytt plagg. 

Kontakt: Helena - 072-222 77 96 

 

Söndag 5 maj 

Fagning av ängen i Håkansboda 
Tid: 16:00 – 19:00 

Naturskyddsföreningen har sedan fler 
år tillbaka haft omvårdnad om ängen i 
Håkansboda. Den 5:e maj är det dags för 
fagning av ängen. Vi kommer faga, grilla 
och njuta i den förhoppningsvis vår-
varma majkvällen. 

 
Medtag gärna handskar, räfsa och något 
att fika eller grilla. En eld kommer 
finnas på plats. 

Kontakt: Göran – 070-658 59 51 

 

Lördag 11 maj 

Gökotta på Kyrkberget 
7:00 - Samling vid kägelbanan 

Medtag sittunderlag och frukost. De blir 
en promenad runt delar av Kyrkberget 
och Fågelsången vi lyssnar till de olika 
läten som hörs, främst vanliga arter men 
har vi tur kan vi få höra någon 
ovanligare stämma också. 

Vid dåligt väder flyttas gökottan till 
söndagen den 12 maj. 

Kontakt: Agneta – 070-546 41 03 
 
Söndag 12 maj 

Kyrkbergets dag 
Plats: Kyrkberget 
Tid: 15:00 – 17:00 

Samarrangemang med Kyrkbergets 
vänner. 

 

Håll koll på vår hemsida och Facebook 
för mer info och aktuella uppdateringar. 

 

T.ex. kommer vi under våren och 
sommaren göra salamanderinventering 
mer info om detta kommer komma på 
just vår hemsida och Facebook. 

 
 

Alla arrangemang sker i 
samarbete med 

Studiefrämjandet 
 

I år firar vi 25 års jubilaren Hopajola! 
Hopajola – jorden vi äger tillsammans 

Bidra med en gåva till länets naturvård. 

PG: 90 11 02-4 


