Alla är välkomna till

Smultronställen
på Falbygden 2018

Botanikcirkel ”Stort och vackert”
Vi planerar en studiecirkel under maj - juni i år också. Torgny Jansson
leder som förra året. Är du intresserad så kontakta Studiefrämjandet.

Vattenverket Borgunda

Tisdagen den 13 Mars klockan 18.00
Vårt bombade vatten från Vättern kommer att drickas av allt fler.
Hur hanteras ditt kommunala dricksvatten?
Välkommen till ett studiebesök hos Skaraborgs Vatten.
Tor Leijgård ansvarar och Tor har tfn 0515 – 72 83 82.

Omslagsbild ”Smultron”, foto Torleif Halvorsen.

Tranans Helg med utställare
och allehanda aktiviteter
lördagen 7 april och söndagen den 8 april
Trandansen
Inte minst vill våra föreningar inom naturområdet visa upp sig tillsammans med
vår studieorganisation Studiefrämjandet. Mellan klockan 10 – 16 är det som gäller
för båda dagarna. Tranans helg är numera en del av Tranfestivalen 2018. Under
veckan efter Tranans Helg blir det barnaktiviteter och så avslutas det hela med en
matmarknad kommande helg.

Vårvandring i Ryd
Lördagen 21 april klockan 07.00 – 12.30
En ordentlig skogsvandring skall det bli med trastar, rödhake och den
första lövsångaren. Förra året blev det en mäktig rundvandring i
trakten av Ryd i Vilske-Kleva och det blir samma runda i år. Tre till fyra kilometer
lätt vandring på skogsvägar.
Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0515-726042.

Almeö – I den södra delen av Hornborgasjön
tisdagen den 1 maj klockan 07.00 - 12.30
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen
Det blir en härlig vandring ut till Almeö denna första majmorgon. Vi får uppleva
en av våra finaste fågelsjöar när den är som bäst och med många nyanlända vårfåglar. Cirka fem kilometer vandring utmed led. Oömma kläder, rejält på fötterna
och fika behövs. Samling på Fredriksbergskyrkans parkering i Falköping eller affären i Broddetorp klockan 07,30. Åke Abrahamsson leder - tfn 070 660 24 53

Varholmen och Djupadalen i Dala
Torsdagen den 17 maj klockan 18.00 – 21.00

Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen.
En av våra verkliga pärlor – både botaniskt och geologiskt. Gullvivor. Smalbladig
lungört och St Pers Nycklar , rosettjungfrulin med flera härliga Falbygdsväxter
väntar.
Ansvarig är Torgny Jansson 0515-71 10 09.

Kommunreservatet Mösseberg
tisdagen den 29 maj klockan 18.00
Samling på Kurortens parkering
Ta gärna med fika. Vi har en unik tillgång i våra platåberg, i synnerhet sluttningarna har på många håll en nästan sydländsk karaktär. Mössebergssluttningen från
gränsen mot Jättened till Borgen i Marka är av sådant slag och numera reservat.
Vi vandrar runt i det stora området för att titta på floran och lyssna till försommarens alla röster.
Åke Abrahamsson leder och Åke når du på tfn 0515 - 72 60 42.

Nattsångare vid Hulesjön
fredagen den 1 juni klockan 21.00
Samling i korsvägen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen.
Vi är ute ett par timmar och vi går på vägarna i området. Vid denna tid sjunger
näktergalarna som mest intensivt, rosenfinkarna har kommit och luften vibrerar
av sång från många spännande fåglar.
Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 0515 - 72 60 42.

Mularpbäckens dalgång
torsdagen den 14 juni
Samarrangemang med STF
Samåkning från Medborgarhuset i Falköping kl 17.15 till Mularps kyrka för att plocka i
hop oss i så få bilar som möjligt eftersom parkeringsmöjligheterna är begränsade.
Reservatet är en våtmark, så stövlar och myggmedel rekommenderas.
Området är ett 17 hektar stort naturreservat. Ett av våra många naturreservat
so vi har här på Falbygden, Det kan vara en målsättning att besöka alla vår fina
reservat, det tar något år.
Ansvarig Inga-M;aj 0703 752162 Guide är Jan Lindholm tfn 0515 - 371 31

”Vilda Blommornas dag”- Åsabackarna i Brunnhem
söndagen den 17 juni med start klockan 10.00.
Kretsen har skött Åsabackarna i många år, där finns flera av torrbackarnas växter.
T.ex långbladig spåtistel, kattfot m.nl.
Guide är Jan Lindholm tfn 0515 - 371 31

Forntorpa ängar med Bengt Ehnström
Sommaren, men inget datum satt. Kolla hemsidan, facebook och
föreningskontakt!
Förhoppningsvis har vi åter igen möjlighet att få lära oss mer om insekter och
deras samband med våra olika trädarter.
Bengt är en av nordens främsta entomologer/insektskännare. Han har under åren
hjälpt Artdatabanken med rödlistor över insekter och utbildat skogsnäringens
folk i hela landet. Han har skrivit många böcker och haft otaliga exkursioner för
både fackfolk och allmänhet. Ansvarig Tor, tfn 0515 – 72 83 82.

Skogastorp - Falbygdens orkidéparadis
onsdagen den 27 juni klockan 18.00
Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som domineras av axag, men här finns
också ängsstarr, näbbstarr, gräsull, majviva, slåtterblomma och tätört. Brudsporren är den verkliga karaktärsväxten och det är gott om ängsnycklar, skogsnycklar,
blodnycklar, flugblomster, tvåblad och kärrknipprot. Några av kärrets verkliga
rariteter är luktsporre och långbladig spåtistel.
Guide är Jan Lindholm tfn 0515 - 371 31.

Grimmestorp – Spännande grusformationer och
artrik miljö
Lördag den 28 juli 09.00 - 13.00
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen
Grimmestorpaskogen ett stycke söder om Tidaholm är med sina isälvsavlagringar
i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. Den kraftiga
kuperingen skapar förutsättningar för många olika livsmiljöer, för både växter
och djur. Knärot och tallört är vanliga och svampfloran är rik. Ta med oömma
kläder, rejäla skor och matsäck. Samling på Fredriksbergskyrkans parkering i Falköping. Leder gör Åke Abrahamsson - tfn 070 660 24 53

Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig
lördagen den 4 augusti klockan 08.00
Traditionelt slåttergille, tag med lie och räfsa. Vi bjuder på slåttermat.
Ring Torgny 0515 71 10 09 som ansvarar och som har all information som tänkas
kan.

Höstens slåtteraktivitet börjar snart

Du är välkommen att delta med att vårda några slåtterängar som vi sköter. Vi
använder liar och räfsa, men den största arealen tas med slåtterbalk och maskindriven räfsa. Vi har alltid med oss eget fika och njuter av utsikt, omgivning och
varandra. För information ring vår slåttergeneral Torgny tfn 0515 - 71 10 09.

Vandring till Almeö
lördagen den 22 september klockan 07.00
Från parkering till parkering. Vi ställer bilar i varje ände så att vi kan gå åt ett håll.
Kan bli riktigt bra med blå kärrhök, många simfåglar och eventuellt även skäggmesar i gamla åfåran. Vi får se!
Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0515 - 72 60 42.

Vind- och solkraft
Lördagen den 13 oktober kl 9.30
Är du intresserad av att tillvarata vindens och solens energi för egen produktion
av el? Vi besöker Windforce i Bolum, Broddetorp.
Tor Leijgård ansvarar och Tor har tfn 0515 – 72 83 82

Offentlig bildvisning i Slötagården
torsdagen den 8 november klockan 19.00
Kör väg 47 mot Jönköping, efter 5 km, ta vägen mot Vartofta till Slöta kyrka
En av Sveriges främsta fladdermusexpeter, Jens Rydell berättar om dessa fantastiska insektsätare.
Vi ordnar med fika och vi ordnar med skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering.
Kontakt är Åke Abrahamsson tfn 0515 – 72 60 42.

Havsörnssafari vid Hornborgasjön
lördagen den 10 november klockan 09.00
Denna är årligen återkommande och det finns redan anmälningar till nästa tillfälle. Vi åker till lämpliga platser runt sjön för att hitta så många havsörnar vi kan.
Räkna med att vi är hemma senast 13.00. Extra kläder skadar inte för det kan bli
lite kylslaget. Åke leder och Åke nås på tfn 0515 - 72 60 42.

Brasafton i Bergsstugan på Mösseberg
torsdagen den 22 november klockan 19.00
Samling vid Bergsstugan.
Lars Pettersson visar naturbilder från Kirgisistan. Efter bildvisningen bjuder vi på
fika i brasans sken. Om du behöver special kost får du ringa till Tor några dagar
innan. Behöver du transport kontakta Torgny 0515 - 71 10 09.
Ansvarig Tor Leijgård som har tfn 0515 - 72 83 82.

Vid alla utflykter gäller.......

Samling för samåkning på Fredriksbergskyrkans parkering om inget annat anges.
Oömma kläder, rejäla skor / stövlar. Fikakorg.
OBS vi åker exakt på klockslaget, alltså ingen akademisk kvart.
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