
 
 
 
 

    

Välkommen till våra aktiviteter 2017
Som vanligt bjuds du som medlem på ett antal trevliga vandringar i kommunen med duktiga guider. 
Det är härligt att komma ut och lära och dela 
och lärorika möten. Som vanligt samverkar vi med fler

 
Årsmöte  
Onsdagen den 29 mars kl 18.00 
Årsmötesförhandlingar 
Vi bjuder på buffé och kaffe på Charlottenlund i Långaryd.
Turid Brodin från Bäckhästen berättar om
 i Sydafrika och på Madagaskar. 
Anmälan senast 23/3 till Lilly Holmén 0345
 
Viktigt under året är: 

Översiktsplan för Hylte kommun
Hylte kommun kommer att presentera sina förslag om hur kommunen skall se ut i framtiden om 25 år.
Samråd med allmänheten kommer att ske i april
Vi i Naturskyddsföreningen tycker att 
Naturskyddsföreningen är avsnitten om ”Kommunikationer och pendling”, ”Boende och byggande” och 
”Hållbarhet och attraktivitet” extra viktiga
 
Var och hur vill vi bo, utan att störa eller 
förstöra? 
Hur skall vi kunna resa i kommunen och vidare 
ut för studier och arbetspendling? 
Vad och vilka värden måste vi skydda för 
framtiden, till våra barnbarn? 
 
Vi skall försöka få till ett möte alternativ 
uppmanar vi er att besöka kommunens 
samrådsmöten. Information kommer på 
www.hylte.se under samhällsplanering
 
Styrelse vald 2016 
Ordf.      Anders Tullander 0371-400 10 
Sekr.      Björn Lood 0345-713 56
Led.       Lisa Mogren 073-9965 353
Led.   Eva Svensson 0345-103 67
Suppl.    Bertil Holmén 0345-130 12 
Suppl.    Sören Kabell 0371-604 71 

Följ vad som händer på vår hemsida hylte.naturskyddsforeningen.se

och det finns en blogg och koppling till facebook.
bilder eller blogga, hör av dig. 
Naturskyddsföreningen (riks) www.naturskyddsforeningen.se
På naturkontakt kan du som medlem bli mera aktiv och delta 
intresseområden. 
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Länsstyrelsen anordnar ca 100 guidade 
vandringar i naturreservaten i Halland 201
läs mer på http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur
och-natur/friluftsliv/guidade-vandringar/Pages/index.aspx

 
Earth Hour 
Lö 25 mars 20.30-21.30 
Släck ljuset och var med i WWF:s 
klimatmanifestation. 
 
Städdag Jansbergs hembygdspark 
Lördag den 22 april, start 9.00 

 
 

Länsstämma 
Söndag den 23 april,  
Gullbrannagården, 
Halmstad 
9.15 Välkomstfika,  
10.00 Stämmoförhandling 
12.00 Lunch 
13.00 Gullbrannareservatet 
guidning bland sandfälten. 
Avslutningskaffe ca 15. 
Anmälan till Anders 0371-40010 

 

Vandring Borgen och Jakobs sjö
Onsdag den 3 maj  
Samling 18.00 vid Borgen, vägen Rydöbruk
Kinnared. 
Vandring med berättelser om bygdens folk i gårdar 
och torp. Vid Segelsbo besöker vi den gamla skolan, 
sågen och kvarnen. Gässlingsbo och Tostabo med en 
gammal linbasta får vi lära mer om. Vandring 3,5 km 
mest på väg. Bil åter till Borgen. Medtag fika
Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.
Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd
 
Brunnsbackadagen  
Lördagen den 6 maj kl 14-16  
Klockan två går hyveln igång, klockan halv tre 
kvarnen, klockan tre går sågen igång och klockan 
halv fyra släpps vattnet på och spelmännen tar upp 
kvarnhjulens vals. 
Arrangör: Brunnsbackastiftelsen 

 

Naturskyddsföreningens Rikskonferens
Lö-Sö 13-14 maj i Skövde 
Kretsen skickar representant. 
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Kulturhistorisk vandring i L
Onsdagen den 17 maj kl 18.00 
Lär känna din bygd. Vandring med lokal guide.
Lindhult ligger mellan Skärshult o Jansberg
fika. Arrangör: Långaryds Hembygdsförening.
 

Vandring, Kulls Vingård 
Sö 21 maj, Samling 11.00. 
Tillsammans med Inge Kamstedt vandrar vi 
naturstigen på hans mark och vidare in i 
Skubbhults naturreservat. Här i en 
med gamla bokar får vi uppleva den skira 
grönskan. Skogen är rik på lavar och mossor.
Kontaktperson Sören 070-687
 
 
Vandring Norra Fagerhult 
Onsdagen den 7 juni  
Samling 18.00, N. Fagerhult,vägvisning från vägen 
Långaryd – Boarp. 
En intressant by med många fornminnen som gårdens 
folk berättar om. Vi får se kolbottnar och höra om 
leveranser till Rydö Bruk. Betande kor av rasen 
Highland Cattle håller landskapet 
med besök på Livsnytergården där ett par från Belgien 
driver grönsaks- och fruktodling med över 1000 nysatta 
fruktträd. Vandringen är 3 km. Medtag fika.
Kontaktperson Bertil Holmén 0345
Samarrangemang med SPF Långaryd

 
 
De vilda blommornas dag 
Söndagen den 18 juni 
Samling kl 14.00 vid Femsjö kyrka. 
Guider är Birgitta Strömblad och Margit 
Andersson 0768-513408. Ta med fika och 
flora om du har.  
Samarrangemang med  

Hallands Botaniska FöreningHallands Botaniska FöreningHallands Botaniska FöreningHallands Botaniska Förening
 

Utdelning av floravårdspris
Lördagen den 1 juli 
Samling kl 14.00 vid Unnaryds kyrka. 
Guidning på Ove Benjamins gård i Äsphult, Unnaryd
Samarrangemang med  

Hallands Botaniska FöreningHallands Botaniska FöreningHallands Botaniska FöreningHallands Botaniska Förening
 
Slåtter i Jansbergs hembygdspark 
Lördagen den 29 juli kl 9.00
Arrangör: Långaryds Hembygdsförening.
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Vandring Strömhult 
Onsdagen den 16 augusti  
Samling 18.00, vid Långaryds kyrka för samåkning.
Här får vi se Strömhults Sportfiske, där intresserade 
kan hyra in sig och fiska ädelfisk. Ägaren visar 
fiskodlingen och berättar om hur fisken utvecklas 
från rom till smolt för att sedan släppas ut i 
dammarna för att fortsätta att växa till 5-10 kg. Vi 
får även se ruinerna efter Strömsholms Pappersbruk 
och höra berättelsen om lumppapperstillverkning 
och se papper med Strömsholms vattenstämpel. 
 Medtag fika. 
Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.
Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd.
 
 

 
Vi besöker Taberg, berget och gruvan 
Söndagen den 20 augusti  
Samling Örnatorget kl 8.00, samåkning i egna bilar. 
Heldag åter ca 17. 
Vi besöker gruvan i Taberg, med guide vandrar vi in i 
gruvgångarna, (varm tröja rekommenderas
Vintertid övervintrar sex arter fladdermöss i 
gruvgångarna. Vi har möjlighet att besöka F
museet i Gruvgården och även se mineralsamlingar. 

 
Taberg är ett stort naturreservat med 400 arter 
blommande växter, men även rikt på mossor. 
kan vi finna både Grön- och brunbräken. 
 
Program finns även på vår hemsida hylte.naturskyddsforeningen.se 
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En fantastisk utsikt finns från serveringen 
Tabergstoppen på 343 m.ö.h. Här kan man också äta 
eller fika om man inte själv tar med 
Anmälan till Anders 070-3740014
 

Brunbräken Foto Kjell Holmqvist 
 
 

Vi plockar och lär oss om svamp
Söndagen den 27 augusti kl. 
Samling P-latsen vid rondellen i Torup
Vi plockar svamp och tillsammans 
artbestämmer de svampar vi hitta
oss på att lära känna igen några säkra och 
goda matsvampar. Ta med fika, 
kniv och svampbok.  
Kontaktperson  
Anders Tullander  
070-3740014.  
 
 
 
 
Tågdagarna i Landeryd 
Lö-sö 2-3 september 
 
 
Bilutflykt till Kappeled med Villstad Brunn
Onsdagen den 6 september  
Samling 18.00, vid NTO i Landeryd eller Nyby för 
samåkning. 
Vi får höra berättelser om den gamla bebyggelsen 
med Kappeleds Gästgivaregård, 
Gäddebron där Villstads präst deltog i danska kriget 
1567. Vi går över Nissanbron till Villstads 
hälsobrunn, där vi kan dricka järnhaltigt rött 
hälsovatten. Här fanns ett stort hälsocenter i början av 
1900 talet med stora pensionatsbyggn
Vandring 3km. Medtag fika. 
Kontaktperson Bertil Holmén 0345
Samarrangemang med SPF Långaryd
 
 

Miljövänliga veckan V40 (
Vad har du i ditt badrumsskåp?
Hur skadligt är det för miljön och dig?
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Miljövänliga veckan V40 (30/9-8/10) 
Vad har du i ditt badrumsskåp? 
Hur skadligt är det för miljön och dig? 


