
Vi står upp för naturen 
Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen.  
Du behövs i det arbetet! Vad kan och vill du göra för miljö och natur på Tjörn? 
I vårt program hittar du aktiviteter där du kan uppleva och ta del av Tjörns rika 
natur. Eller varför inte engagera dig i någon av våra grupper som arbetar aktivt 
för Tjörns naturs bästa. Välkommen!

Årsmöte 2022
Tisdag 5 april kl 19 
Billströmska folkhögskolan, matsalen
Olle Molander och Tore Mattsson, OM´s 
Naturtjänst, berättar om invasiva  
främmande arter, vilka problem de  
medför och hur vi kan bekämpa dem.  
Info: www.oms-naturtjänst.se/foretaget

Vi bjuder på fika. Välkommen! 

Motioner till styrelsen ska skickas till  
tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se  
senast den 15 mars.

Engagera dig – tillsammans kan vi förändra!

Medlemsblad

2022

Klimatgruppen
har fokus på att påverka våra beslutsfat-
tare i Tjörns kommun att förstå att vi just 
nu befinner oss i ett klimatnödläge. Gör vi 
inget nu vet vi inte hur framtiden kommer 
att bli. De klimatförändringar vi ser nu är 
bara början. För att klara dessa måste vi 
agera. Vad görs på lokal nivå för att upp-
fylla målen? 
Vill du vara med och värna om Tjörns 
framtid? Hör av dig till Klimatgruppen: 
tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se 
och anmäl ditt intresse.

Plangruppen
håller koll på vad som händer på Tjörn när 
det gäller plan och byggfrågor. Vi är en av 
remissinstanserna för Tjörns kommun och 
vi yttrar oss om vad vår ståndpunkt är i olika 
plan- och byggärenden. 

Upptäckargruppen 
Tjörn har många fina fågel- och floralokaler, 
till exempel i Breviks kile med Utänge ö, 
Toftenäs, Kårsund och Tuveslätt. Vi guidar 
allmänt naturintresserade på olika lokaler 
under året.
oo
Ängs- och hagmarksgruppen
Tjörns ängar och hagar utgör öns karaktär 
i lika hög grad som havet och klipporna. 
I Ängs- och hagmarksgruppen arbetar vi 
praktiskt med att röja och restaurera vär-
defulla hagmarker som växt igen. Vi väljer 
hagar med fin flora och där det finns betes-
djur som kan beta av den nyröjda marken. 

Skogsgruppen
Skogsgruppen arbetar med att våra skogar 
får behålla sina naturvärden, sin biologiska 
mångfald och sin skönhet. Skogsgruppen 
gör också kontroller där skog ska avverkas. 

Vill du vara med i någon av våra  
grupper? Kontakta oss på  
tjorn@naturskyddsforeningen.se



Lördag 26 mars kl 10
Städning av strandängarna  
vid Breviks kile
Samling vid Bygdegården Dyreby
Vi gör en insats för att få bort skräp som samlats 
under vintern innan det blir tillträdesförbud. Ta på 
dig rejäla skor och handskar och ta med dryck.  
Vi har med sopsäckar och bjuder på grillad korv 
med bröd när vi jobbat klart!  
Kontakt: Helena Bladh 0708-77 02 16

Program 2022

Lördag 6 augusti 
Slåttergille på gården Änga
Välkommen att delta i höskörden på Härön, kan 
du slå med lie är du extra uppskattad! Efter arbe-
tet blir det underhållning. Information om tider och 
transport, se tjorn.naturskyddsforening.se. 

Lär dig slå med lie!
Save the date – söndag 31 juli
Mats Rosengren ”Lie-Mats” lär dig att slå med lie. 
Liar finns på plats. Begränsat antal platser. 
Intressenmälan och mer information under våren: 
tjorn.naturskyddsforening.se

 Naturvandringar i sommar
Vi tittar på insekter, fåglar, växter, svampar, lavar  
och mossor i det genuint gamla beteslandskapet! 
6 juni Utänge ö, försommarnatur 
12 juni Björshuvudet
17 juli Utänge ö, högsommarblommor & orkidéer
Information, tider: tjorn.naturskyddsforening.se

Tisdag 1 februari kl 19 INSTÄLLT
Föreläsning: Tomas Kåberger
Billströmska folkhögskolan, aulan
Utvecklingen av allt billigare teknik för sol- och 
vindenergi gör att vi kan undvika risken för  
ohanterliga klimatförändringar. Men det innebär 
en stor förändring av samhället och den globala 
fördelningen av makt och rikedom.  
Välkommen till en föreläsning om vad som krävs 
för verklig förändring.

Tjörns naturskyddsförening  
samarbetar med Studiefrämjandet: 
www.studieframjandet.se

 

15/1  Utänge ö Samling på parkeringen  
 vid Johannessons gård.
12/2  Björshuvudet Samling vid  
 ingången till betesmarkerna.
12/3  Björshuvudet 
23/4 Tuveslätt Samling vid parkeringen   
 intill vandringsleden.

14/5 Björshuvudet 
20/8   Tuveslätt
17/9  Brevik Samling vid bygdegården i Dyreby.
15/10 Toftenäs Samling vid parkeringen till  
 reservatet.
19/11   Björshuvudet
10/12  Utänge ö 

Samling kl 10 (om inget annat anges)
Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57 eller  
Kristian Littke 0706-55 68 33

Håll utkik efter fler aktiviteter! 
Det blir fler aktiviteter under året.  
Håll utkik på vår hemsida och i din e-post! 

Du hittar information på 
facebook.com/tjornsnaturskyddsforening 
eller på tjorn.naturskyddsforeningen.se

Vi saknar mejladresser! 
Vi saknar många medlemmars mejladresser  
för utskick av våra evenemang.  
Lägg till i SNF-Naturkontakt eller mejla till  
tjorn@naturskyddsforeningen.se.

Sverker Molander, ordförande 
Tfn: 070-308 85 22  
tjorn@naturskyddsforeningen.se
Tjörns naturskyddsförening,  
Kålgården 29, 471 32 SkärhamnK
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Röjningar 2022
För att hålla landskapet öppet röjer vi och gör 
fint reservaten. Du är välkommen att hänga 
med! Du behöver inga förkunskaper och du 
arbetar i den takt du klarar av. 

NYTT DATUM KOMMER – håll utkik!


