
 Program 2016

Mars
Årsmöte
Var: Biblioteket i Malung
När: 9 mars 18:00
Innan årsmötet kommer vi att få se ett bildföredrag om Madagaskars natur av Yngve Elwing. 
Vi bjuder på fika!

April
Under april kommer Börje Dahlén anordna lite spontana fågelexkursioner. Vid intresse 
vänder ni er till Börje på 070-226 83 31 så skickar Börje ut mer info om tider och platser via
SMS.

Under april kommer också en ”Botanisk Upptakt” hållas där Mats Nordhag berättar om 
2016 års exkursioner och visar bilder och berättar om tidigare utflykter. Mer info om detta 
kommer på hemsidan, Facebook, mejl samt i Malungsbladet.

Skidtur i Tandövala
När: 10 april
Samling 09:00 vid sjukstugan i Malung för samåkning. Vi skidar genom naturreservatet och 
njuter av gammelskogen. Fika medtages!
Mer info: Ingela Källén 070-528 40 21

”Vår tid är nu”
När: 19:00 den 28:e april i aulan på Malungs Folkhögskola
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, kommer och berättar om sin 
bok ”Vår tid är nu” som handlar om hur övergången till ett hållbart samhälle kan se ut.
I samarbete med Malungs Folkhögskola.

Den 29:e april klockan 08:00 håller även Svante en förkortad version av sitt företag på 
företagsfrukosten som kommunen anordnar på hotellet i Malung.

Maj
Fågelskådningens Dag
När: 7 maj
Samling: Parkeringen vid sjukstugan i Malung 07:00

Fågeltur till Tisjön
När: 15 maj
Samling: Parkeringen vid sjukstugan i Malung 07:00



Juni
Fjärilsexkursion
När: 12 juni
Lars Pettersson ifrån Lunds Universitet och projektet Svensk Dagfjärilsövervakning kommer 
att hålla ett föredrag om projektet. Sedan kommer vi att ta oss ut till en fin fjärilsäng och se 
vilka arter som finns där och lära oss mer om de små liven. 
Vi startar i aulan på Malungs folkhögskola 11:00.
Mer info: Ingela Källén 070-528 40 21
I samarbete med Malungs Folkhögskola.

Vilda Blommornas Dag
När: 19 juni
Vi åker till ett fint ställe för att beundra växtligheten och mer info om denna aktivitet 
kommer.

Vandring med getterna till Vardsätra
När: 20 juni
Getterna ska buffras upp till Vardsätra i Tandövala naturreservat för sommarbete. Du är 
varmt välkommen att hjälpa till! Samling vid sjukstugan i Malung 08:00 för samåkning. Fika 
medtages!
Mer info: Ingela Källén 070-528 40 21

Vandring till Gnupen
När: 26 juni
Samling utanför affären i Öje 09:00. Fika medtages!
Mer info: Bertil Helmersson 070-320 70 61

Augusti
Fladdermuskväll
När: 23 augusti
I skymningens ljus letar vi efter fladdermöss tillsammans med Uno Skog. Uno tar med ett 
instrument som gör det möjligt för oss att även höra dem! 
Samling vid sjukstugan i Malung 20:30.
Mer info: Ingela Källén 070-528 40 21

Oktober
Miljövänliga veckan
När: 3-9 oktober
I år är temat kemikalier och vi annonserar ut våra aktiviteter i god tid innan veckan.

Mer aktiviteter kan tillkomma under året så håll uppsikt i Malungsbladet, på vår hemsida 
och Facebooksida.


