Höstprogram 2017
September
Lördag 16/9 kl. 17:00 från Stenhuset.
En kväll i älg- och kronhjortens marker öster om Ramnäs. Kronhjortens bröl under brunsttid
är bland det mäktigaste av naturens ljud vi kan lyssna till. Promenad på skogsväg till plats där
vi sitter still, inväntar skymningen och avnjuter vår matsäck. Varma kläder.
Kontakt: Lennart Eriksson 0220-35864 och Conny Sävström 0220-15764.
Oktober
Söndag 8/10 kl. 08:00 från Stenhuset.
Vandring i vårt senaste naturreservat – Ulvsbomuren. Här finns variation av skog och
våtmarker. Gammal barrskog, rikligt med asp och med många intressanta växter och djur. Vi
går från byn Ulvsbomuren på gammal brukningsväg till Slogmosskogen och Slogmossen.
Medtag matsäck för en förmiddag i markerna.
Kontakt: Tom Sävström 070-5845909 och Lars Bsenko 073-6669308
Onsdag 11/10 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte. En bildkväll med tema: ”Vilka natur- och kulturvärden kan vi uppleva i Västsura
hassellund och ekhage”. Bilder med fokus på mossor, lavar, svampar och fåglar, men också
berättelser om olika arters ekologi och livskrav för att trivas.

November
Söndag 5/11 kl. 09:00 från Stenhuset.
Besök i Västsura hassellund och ekhage. Oktobermötets bildtema på arter i området följs nu
upp med fältbesök i detta, ett av Surahammars mera skyddsvärda naturområden.
Kontakt: Einar Marklund 073-7836840 och Jesper Gustavsson 070-2913423

Stinkmussling

December
Onsdag 13/12 kl. 19:00 i Hembygdsgården
Möte. Kvällens program blir en överraskning, ett minne från jordnära marker och där mule
och lie spelar roll. Du får se bilder på sådant du inte trodde existerar. Efterföljande diskussion
om framtiden för det vi alla älskar.
Januari 2018
Söndag 14/1 kl. 08:00 från Stenhuset.
Nyårsvandring från Stenhuset till Suraslussen, Sätten och Magforsen i Kohagen. Hopp om att
få se strömstare och andra vinterfåglar och djurens spår i snön.
Kontakt: Lise-Lotte Norin 0722-408701.

Följ också information på vår hemsida
http://surahammar.naturskyddsforeningen.se
Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter!
Styrelsen
Våra aktiviteter sker i samarbete
med Studiefrämjandet.

