SEPTEMBER

TILLBAKAFLYTTNING PÅ SVÄLTE KILE

För Uddevalla kommun är ekologiskt hållbar utveckling ett prioriterat område. Kommunens övergripande miljömål visar in riktning
för miljöarbetet och följs upp årligen för att ständigt förbättra
miljön. Kontakt: Birgitte Johansson, 0522-69 73 58 uddevalla.se

Lördag 1 september, 17:00-18:30
Fågeltornet är bemannat 1-2 timmar från kl 17:00. Vi hoppas på
vadare, änder, skäggdopping och någon rovfågel. Ta med kikare.
Kontakt: Peter Nilsson 070-423 92 97.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

DEN STORA SVAMPFESTEN

Torsdag 20 september – söndag 23 september, 10:00-16:00
Utställning med cirka 200 arter av färskplockade svampar som
samlas in och demonstreras av svampkonsulenter och medlemmar
från Sveriges Mykologiska förening. En av de förnämst svamputställningarna i landet som pågår under fyra dagar.
Kontakt: Jan Uddén, jan.udden@bohuslansmuseum.se
Arr: Bohusläns museum

OKTOBER

SVAMPUTFLYKT

Söndag 6 oktober, 10:00-14:00
Samling: Grusparkeringen vid Östrabo skolan klockan 10:00 för
samåkning till en härlig skog med olika arter av svamp. Ta med fika, korg/
papperspåse och ett gott svamphumör. Kostnad: 50 kronor.
Swish finns. OBS! Anmälan: www.studieframjandet.se
Kontakt: Maria Bäckman, 0522-77 98 23
Arr: Studiefrämjandet

MILJÖBAROMETERN
Miljöbarometern är en digital programvara som finns på kommunens hemsida. Där redovisas kommunens miljöarbete med
miljömål och gröna nyckeltal.
uddevalla.miljobarometern.se
BOHUSLÄNS MUSEUM
Regionalt museum med uppgift
att dokumentera, vårda och
berätta om Bohusläns natur- och
kulturarv. Utställningar, programaktiviteter, butik, restaurang, konferens.
Telefon, 0522-65 65 00,
e-post: info@bohuslansmuseum.se bohuslansmuseum.se
Öppettider: måndag, fredag-söndag,10-16, tisdag-torsdag,10-20
SKALBANKSMUSEET
Förvaltas av Bohusläns museum. Besök de unika skalbankarna som
bildades för 10.000-11.00 år sedan. Den kalkrika miljön är en oas för
blommor, fjärilar och småkryp. På Skalbanksmuseet visas utställning
om bankarnas uppkomst.
Öppet alla dagar i juni, juli, augusti, 11-17. Ej midsommarafton och
midsommardagen. Övrig tid på året är Skalbanksmuseet stängt
men tar emot bokade grupper. Boka visningar, 0522-65 65 48, mobil
070-65 65 401 eller e-post: jan.udden@bohuslansmuseum.se
Adress: Kurödsvägen 1, telefon 0522-138 91.
AUGUSTI

KVÄLLSEXKURSION UDDEVALLA

Tisdag 15 augusti, 18:00
Samling: P-plats vid Östraboskolan.
Vi ser på sensommarfloran på några lokaler runt om i staden.
Kontakt: Göran Johansson, 0522-870 43
Arr: Uddevalla Botaniska Förening

VADARE & ROVFÅGLAR PÅ MOLLÖN

Torsdag 23 augusti, 17:30
Samling : Parkeringen vid Mollön
Vi tittar efter fåglar som är på återflytt och hoppas på en del vadare
och rovfåglar som fiskgjuse och kärrhökar. Ta med kikare och fika.
Kontakt: Jörgen Olsson, 072-547 60 12.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

SVAMPUTFLYKT

Lördag 25 augusti, 10:00-14.00
Samling: Vid Bohusläns museum 09:45 för att med ”Naturbussen” åka till en härlig skog med olika arter av svamp och bär att
plocka. Ta med fika, korg/papperspåse och ett gott svamphumör.
Kostnadsfritt. OBS! Anmälan: studieframjandet.se
Max 15 deltagare. Först till kvarn
Kontakt: Maria Bäckman, 0522–77 98 23
Arr: Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet Uddevalla, Uddevalla
Sportfiskeförening

VARDAGSVANDRARNA UPPTAKTSTRÄFF

Onsdag 29 augusti, 09:30
Samling: ICA-Kvantums parkering för samåkning till Åleslån/
Hällerstugan.
Presentation av höstens program och ledare. För måndags,
onsdags-och torsdagsgrupperna, samt alla nya vandrare.
Vi bjuder på bulle till den medhavda drycken.
Kontakt: Anita Wireby, 070-283 09 03
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

CAFÉ PLANET – SOLEN, EN STRÅLANDE ENERGIKÄLLA

FRILUFTSFRÄMJANDETS ÄVENTYRSDAG

Söndag 2 september, 11:00-15:00
Vid Åleslån och Hällerstugan. Upptäck och prova på paddling och
andra aktiviteter. Åk linbana, grädda krabbelurer och tunnbröd eller
grilla korv. Skogsmulle och våra barngrupper finns på plats.
Naturskyddsföreningen, Sportfiskeföreningen och fler av våra vänner finns med.
Kontakt: Hans Rengman, 070- 718 23 25
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

FÅGELSKÅDNING PÅ ÄLJE PORSEN – För nybörjare

Torsdag 6 september, 17:30
Samling: Parkeringen Älje Porsen.
Vi lyssnar och tittar på de fåglar som finns vid Älje Porsen denna
kväll. En lokal med mångsidig möjlighet till det ena och det andra.
Ta med fika, som vi äter vid fågeltornet, samt fågelbok och kikare
om du har. Vi har några kikare att låna ut
Kontakt: Per Wohlin och Sussie Carlström, 073-690 41 60.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

NÄRNATUR PÅ MOLLÖN

Lördag 8 september,14:00
Samling: Fågelplattformen nära Mollöns parkering.
Promenad med fokus på biologisk mångfald, ätliga växter, hållbarhet och omställning, samt ha det trivsamt tillsammans. Ta med fika.
Kontakt: uddevalla@naturskyddsforeningen.se
Arr: Uddevalla Naturskyddsförening & Omställning Uddevalla

STRÄCKSKÅDNING PÅ BREDFJÄLLET

Lördag 9 september, 07:00-13:00
Samling: Järnvägsstationen i Ljungskile.
Idag beger vi oss upp på Bredfjället och tittar på höststräcket. Så
här års brukar det vara full fart på både tättingar och rovfågel. Har
vi tur kan vi få se över tio arter rovfågel på sina vägar söderut. Ta
på er rejäla kängor/stövlar eftersom vi ska gå en liten promenad i
skogen. Ta med fika.
Kontakt: Stefan Malm, 076-100 51 84.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

SVAMPUTFLYKT

Söndag 16 september, 10:00-14:00
Samling: Grusparkeringen vid Östrabo för samåkning till en härlig
skog med olika arter av svamp. Ta med fika, korg/papperspåse och
ett gott svamphumör.
Kostnad: 50 kronor. Swish finns.
OBS! Anmälan: www.studieframjandet.se
Kontakt: Maria Bäckman, 0522-77 98 23
Arr: Studiefrämjandet

Torsdag 20 september 18:00-19:30, Bohusläns museum, Spisrummet
Roger Stenström, kommunens energirådgivare, berättar om hur du
kan producera din egen el genom solceller. Vad ska man tänka på?
Vad kostar det? Vilka bidrag finns?
Kontakt: Anna-Karin Strandberg,
anna-karin.strandberg@studieframjandet.se
Arr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Uddevalla kommun
och Bohusläns museum

SKÖRDEFEST

Lördag 22 september – söndag 23 september, 10:00-16:00
Handla lokalt och närproducerat, mat och hantverk från någon av
de många producenter som medverkar under skördefesten. Du kan
också baka ditt eget tunnbröd.
Kontakt: Karin Backensved, karin.backensved@bohuslansmuseum.se
Arr: Lane-Uddevalla Hushållningsgille, Hushållningssällskapet Väst
och Bohusläns museum

FLYTTFÅGLAR OCH FIKA VID SVÄLTE KILE – för kvinnor

Söndag 23 september, 09:00
Samling: Rastplatsen vid parkeringen.
Från fågeltornet tittar vi efter fågel i viken, vassen och i alskogen.
Vi hoppas på en del flyttfågel, men självklart beror det på väder och vind.
Ta med kikare och fågelbok. Efter skådningen fikar de som vill tillsammans på Restaurang Stallgården Krog & Café som ligger mitt emot.
Kontakt: Agneta Olsson, 070-317 41 12.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

CAFÉ PLANET – NATURENS HEMLIGHET - återfinn din
plats i det stora sammanhanget

Torsdag 25 oktober 18:00-19:30, Bohusläns museum, Spisrummet
Att vara ute i naturen har en avgörande betydelse för vårt
välbefinnande och hälsa. Vi har utvecklats under tiotusentals år i
samspel med levande natur omkring oss. Därför behöver vi vara där
ute, för att lära oss mer om oss själva och uppleva oss själva fullt ut.
Eva Sanner berättar om hur vi kan göra för att återskapa vår relation till
naturen, i alla dess former.
Kontakt: Anna-Karin Strandberg, anna-karin.strandberg@studieframjandet.se
Arr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Uddevalla kommun och
Bohusläns museum
NOVEMBER

BESÖK HOS FÅGELCENTRALEN

November , heldag
Vid intresse att följa med, ring Sussie Carlström, 073-690 41 60
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förbund

SVAMPUTFLYKT

Söndag 23 september, 09:45-14:00
Samling: Vid Bohusläns museum klockan 09:45 för att med ”Naturbussen” åka till en härlig skog med olika arter av svamp och
förhoppningsvis bär som finns kvar att plocka. Ta med fika, korg/
papperspåse och ett gott svamphumör.Kostnadsfritt OBS! Anmälan:
www.studieframjandet.se Max antal deltagare 15. Först till kvarn
Kontakt: Maria Bäckman, 0522-77 98 23
Arr: Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet Uddevalla och Uddevalla
Sportfiskeförening

MOSSEXKURSION på ORUST

Söndag 23 september, 10:00-15:00
Vi går en runda och tittar på och lär oss de mossor vi ser utmed
stigen. Bo Kindbom och Olle Molander leder och lär oss.
Stövlar rekommenderas.
Kontakt: Bo Eriksson 0522-703 89, bobie2.bo@gmail.com
Arr: Uddevalla Botaniska Förening

ÄPPLETS DAG

Lördag 29 september, 10:00-16:00
Allt om äpplen – från odling till skötsel, ympning, beskärning
och sortbestämning. Ta med tre exemplar av varje äpple du vill
sortbestämma.
Pomolog Thomas Andersson medverkar.
Kontakt: Karin Backensved, karin.backensved@bohuslansmuseum.se
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Bohusläns museum

GÄSS OCH ÖRNAR VID HÄSTEFJORDEN

Lördag 3 november, 08:30
Samling: Blomsterlandet i Uddevalla 08:30.
Vill du åka direkt strålar vi samman med vid Bygdegården, Siviken 09:00.
Vi tar oss runt i markerna kring Hästefjorden och bekantar oss med
senhöstens kvardröjande fågelfauna. Det blir mycket gäss och svanar,
en del rovfåglar, kanske fjällvråk, havsörn och med lite tur även kungsörn.
Kontakt och anmälan: Kenneth Johansson, 070-231 65 91.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

BOHUSKUST – ETT VRESIGT PARADIS

Onsdag 7 november 18:00-20:00, Bohusläns museum
Naturdokumentär om en kajakpaddlares sökande efter bohuskustens
själ. En film av Svante Lysén som också medverkar under kvällen.Fokus
är djur och natur men det blir även historiska nedslag om sillperioder och
stenbrottsindustrier som har präglat det karga kustlandskapet och vars
spår fortfarande är tydliga. Filmen är 1 tim 41 min.
Entré: 40:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
kontakt: Karin Backensved, karin.backensved@bohuslansmuseum.se
Arr: Studiefrämjandet och Bohusläns museum

BREDFJÄLLSDAGEN I LJUNGSKILE

Lördagen den 29 september, 10:00-14:00
Natur- och Kulturdag vid Norra fjället som är beläget på Bredfjället.
Träffa Mulle, fiskare och jägare. Lär dig om friluftsliv, linberedning
och gå i ”Svampskolan”. Vi bjuder på grillad korv.
Välkomna till en dag i naturens tecken!
Arr: Bredfjällsarvet i samverkan med Friluftsfrämjandet Ljungskile,
Studiefrämjandet, Ljungskile Friluftsklubb, Hembygdsföreningen,
Sportfiskeklubben Härvan och Ljungskile jaktvårdskrets

CAFÉ PLANET – PROJEKT SOLVATTEN

Torsdag 29 november 18:00-19:30, Bohusläns museum,
Spisrummet
Om Kulturföreningen Backa – Zanzibar och Projekt Solvatten.
Hur en svenska uppfinning ser till att förorenat vatten förvandlas till
rent vatten med hjälp av solen. Eva-Carin Persson, som har varit på
plats i Zanzibar där Solvatten är igång, berättar och visar bilder samt
har med en solvattenbehållare.
Kontakt: Anna-Karin Strandberg, anna-karin.strandberg@
studieframjandet.se
Arr: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Uddevalla kommun
och Bohusläns museum

STUGORNA PÅ HERRESTADSFJÄLLET
Vandra, fiska, lev lägerliv – kanske övernatta och spana på vilda
djur. Du kan hyra våra stugor vid lederna på Herrestadsfjället.
Information och bokning friluftsframjandet.se/uddevalla
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

BACKAMO NATUR OCH FRITID
Är en förening för dig som är intresserad av skogen och kolmilor.
Kontaktperson: Göran Josefsson, tel 0522-201 85
www.backamovanner.se/natur-och-fritid

VARDAGSVANDRARNA I LJUNGSKILE
Vardagsvandringar med olika tema varje tisdag, 10:00-14:00.
Start 11 september till och med 13 november.
Samling Kallbadhuset i Ljungskile för samåkning.
Kontakt: Göran Klang, 070-612 91 09
Arr: Friluftsfrämjandet Ljungskile

BOHUSLÄNS ORNITOLOGISKA FÖRENING
Arbetar för att stimulera intresset för och kunskapen om
fågellivet i Bohuslän, samt att agera i fågelskyddsfrågor
inom landskapet.
Kontaktperson: Sussie Carlström, tel 073-690 41 60
www.bohof.com

PADDLA KAJAK I LJUNGSKILE
Onsdagar i augusti. Samling kallbadhuset i Ljungskile, 18:00.
Kom och prova på att paddla under trygga former och med
erfarna instruktörer. Fler paddlingstillfällen under sensommaren:
friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/ljungskile
Anmälan på www.friluft.nu
Arr: Friluftsfrämjandet Ljungskile
LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
När isarna ligger – från november till april – åker vi skridsko i
närheten. Aktuella turer är beroende av väder och vind och kort
planeringstid. Prova på för nybörjare vid särskilda tillfällen. Se
friluftsframjandet.se/uddevalla för färsk information.
Kontakt: Bengt Orsmalm, 070-766 42 85
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

DECEMBER

FACKELTÅG TILL ÅLESLÅN

Söndag 2 december, 16:00
Samling: Åleslåns parkering
Facklor finns att köpa. Ta med fika. Möjlighet att grilla i
Hällerstugan.
Kontakt: Junis Lindqvist, 073-979 38 41
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

VINTERFÅGLAR I UDDEVALLA HAMN –
För kvinnor

Lördag 9 december, 11:30
Samling: Parkeringen vid Svenskholmen, Skeppsviken, 10:00
Vi spanar på övervintrande fåglar i hamnens öppna vatten
och runt silon. Kanske finns det någon ovanlig and i
flockarna eller jagar duvhöken vid silon? Vi spanar också
efter smådoppingen vid bryggorna. Kom ihåg att ta med
kikare och fågelbok. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Kontakt: Agneta Olsson, 070-317 41 12.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

KVÄLLSPADDLING PÅ HEMMAVATTEN
Paddling på Byfjorden - nästan mitt i stan - och andra vatten i
närheten. Torsdagskvällar i augusti och september för dig som
paddlat förut (prova-på och nybörjarturer vissa onsdagar-håll utkik!)
Dagsturer arrangeras vid lämpliga tillfällen. Se friluftsframjandet.se/
uddevalla och Facebook för aktuell information.
Kontakt: Hans Rengman, 070-718 23 25
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
VARDAGSVANDRARNA I UDDEVALLA
Tre dagar i veckan går grupperna ut på vandring med olika längd
och svårighetsgrad. Samling: ICA Kvantums parkering.
Samåkning i bilar. Ta med egen matsäck.
Se friluftsframjandet.se/uddevalla.
Måndag 3-5 km. Samling, 09:30
Onsdag 7-10 km, Samling, 09:30
Torsdag 2-4 km. Samling, 14:00
Kontakt: Anita Wireby, 070-283 09 03
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla
SÖNDAGSVANDRINGAR PÅ HERRESTADSFJÄLLET
Andra söndagen i varje månad vandrar vi på lederna på
Herrestadsfjället - öppet för alla.
Samling: Kampenhofs parkering för samåkning,10:00.
Se friluftsframjandet.se/uddevalla för detaljer om turerna.
Kontakt: Anne Kleinfeld, 076-130 21 53
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

VINTERFÅGLAR PÅ SVÄLTE KILE

Lördag 15 december, 09:00-10:00
Under en timme i fågeltornet kollar vi vad för vinterfåglar
som finns på denna lokal. Kanske kan vi få se salskrake och
bergand.
Kontakt: Peter Nilsson 070-423 92 97.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening
JANUARI

FÅGELMATNINGAR KRING UDDEVALLA –
För kvinnor

Söndag 13 januari, 10:00
Samling: Bävedalsvägen innan backen.
Vi besöker minst två fågelmatningar runt Uddevalla och tittar
på de fåglar vi hittar för dagen. Vi börjar hos Britt-Marie på
Bävedalsvägen. Ta med kikare, fågelbok och fika såklart.
Vi pratar också om fågelbordsräkningen ”Vinterfåglar inpå
knuten”, som brukar vara sista helgen i januari.
Kontakt: Agneta Olsson, 070-317 41 12.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

FÖRENINGAR

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

Hitta fler naturupplevelser
på föreningarnas webbplatser
I denna folder finns bara ett axplock
av allt som händer under våren.
Nästa nummer av ”Biologisk mångfald”
kommer i januari 2019

FRILUFTSFRÄMJANDET LJUNGSKILE
Friluftsliv i allmänhet och kajakverksamhet i synnerhet.
I verksamheten ingår också Kallbadhuset i Ljungskile.
Kontaktperson: Anders Hedman, tel 0522-858 22.
www.friluft.nu

UPPLEV
NATUREN

Hösten
2018
Ljungskile

FRILUFTSFRÄMJANDET UDDEVALLA
Aktiviteter för dig som tycker om att vara ute i naturen
tillsammans med andra.
Kontakt: Friluftsfrämjandets kansli tel, 0522-376 74
www.friluftsframjandet.se/uddevalla

FÖRENINGEN BOHUSLÄNS FLORA
Inventering och kartläggning av kärlväxter i Bohuslän.
Guidade vandringar.
Kontaktperson: Bo Eriksson, tel 0522-703 89,
e-post: bobie2.bo@gmail.com
www.bohusfloran.se

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Uddevalla Naturskyddsförening är den lokala kretsen av
Svenska Naturskyddsföreningen som är Sveriges största
natur- och miljöorganisation. Omsorgen om miljön är vår
drivkraft.
Kontakt uddevalla@naturskyddsforeningen.se
www.naturskyddsforeningen.se
UDDEVALLA BOTANISKA FÖRENING
har som syfte att samla personer med intresse för vår
svenska natur och dess växter och sprida kunskap om
växter och deras livsvillkor och miljö.
Kontaktpersoner: Göran Johansson, tel 0522-870 43 eller
Bo Eriksson, tel 0522-703 89, e-post: bobie2.bo@gmail.com

UDDEVALLA SPORTFISKEFÖRENING
Ungdomsverksamhet, fiskevård, tävlingar och det mesta
som rör sportfiske och natur.
Kontaktperson: Tommy Gustavsson, tel 070-799 41 67.
www.usff.org

STUDIEFRÄMJANDET
Studiefrämjandet arrangerar aktiviteter kring natur, kultur,
miljö, mångfald och hållbar utveckling.
Kontaktperson: Ulrica Wallin, tel 0522-77 98 21
Adress: Studiefrämjandet Bohuslän Norra, Junogatan 9.
e-post: uddevalla@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se
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