Vårprogram 2022

Gullpudra och kaja.

Mars
Söndag 5/3 kl. 09:00 från Stenhuset.
Örnräkning i Lisjö. En aktivitet som genomförs i hela Mellansverige. Pågår mellan kl. 10:00 –
12:00. Grillbrasa.
Kontakt: Tom Sävström 070-5845909
Onsdag 23/3 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Årsmöte. Program: Lennart Eriksson visar film; ”Naturglimtar från skog och mark”.
Lördag 26/3 kl. 17:00 från Stenhuset.
Ugglekväll i markerna. Vi besöker något spännande område för att avlyssna kvällens
ugglor. Grillbrasa. Kontakt: Lennart Eriksson 076-8374584
April
Söndag 17/4 kl.14:00 från Stenhuset
Påskdagen till ära gör vi ett besök i Bombmurkleskogen vid Gatstubäcken norr om
Vattenverket. En av Sveriges och Europas rikaste lokal med den inom EU fridlysta
bombmurklan. Lättgången terräng.
Kontakt: Lars Bsenko 073-6669308
Maj
Lördag 14/5 kl. 08:00 från Stenhuset
Promenad från Källdalen till Kölberget och Blåbärsberget. Lättgången skogsterräng på
skogsstig i gammal barr- och blandskog. Hällmarker med tall. Fin utsikt över Källdalsmossen.
Vi ser på olika natur- och kulturvärden efter vägen och ser på skog utifrån skyddsaspekten.
Kontakt: Tom Sävström 070-5845909

Söndag 19:e juni är det De vilda blommornas dag
Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under en och samma
dag går tusentals människor på blomstervandringar och blomsteraktiviteter i Sverige, Norge,
Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.

I Surahammar inbjuder vi till vandring vid Lönnbromossen i Ramnäs. Slåtteräng och
intressant orkidékärr. Fin fjärilslokal. Lättgången terräng. Medtag fika.
Samling Stenhusets parkering kl. 13:00 Kontakt: Einar Marklund 073-7836840

Augusti
Söndag 28/8 kl. 09:00 från Stenhuset.
Slåttergille i Skogsmuren. Det blir mest frågan om att räfsa det slagna höet och forsla bort
det, då vi slagit med slåtterbalk dagen innan. Räfsor finns att låna. Föreningen bjuder på
landgång och dricka. Medtag eget fika. Kontakt: Tom Sävström 070-5845909 och Lise-Lotte
Norin 072-2408701

Våra utflykter kräver stövlar och kläder efter väder. Förutom fika, medtag
gärna något att grilla.
OBS! Vi fortsätter hålla avstånd och är allmänt försiktiga på grund av
pandemin och risk för smittspridning. Den som är sjuk och uppvisar symptom
stannar hemma.
Följ också information på vår hemsida. Aktiviteter utanför programmet kan
annonseras där.
http://surahammar.naturskyddsforeningen.se
Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter!
Styrelsen
Våra aktiviteter sker i samarbete
med Studiefrämjandet.

Vår vid Norrsjön i Lisjö.

