
PROGRAM
 VÅR - HÖST 2020

Klockgentiana och larv av brunsprötad skymningssvärmare. En växtart som minskar 
och en insektsart som ökar. 

Falbygden



 
Tranans Helg med utställare och allehanda  
aktiviteter
lördagen den 28 mars och söndagen den 29 mars vid Trandansen. 
2020 blir året då vi slår ett slag för de vilda bina och för floran i land-
skapet Västergötland! Naturskyddsföreningen finns på plats i tältet 
tillsammans med Västergötlands Botaniska Förening. Mellan klockan 
10 – 16 båda dagarna visar vi föreningar inom naturområdet upp oss 
tillsammans med vår studieorganisation Studiefrämjandet. Tranans Helg 
som är mycket välbesökt är numera en del av den årliga Tranfestivalen. 
Under veckan efter Tranans Helg blir det också en del barnaktiviteter. 

Vårfloran i Mössebergsparken
tisdag 14 april kl 17.30
Kvällsvandring genom Mössebergsparken, Falköping som kanske redan 
nu står i vårskrud. Vårfloran med blommande blåsippor står i fokus. 
Kanske får vi även njuta av vårlök, vätteros, smånunneört, vitsippa och 

VÅREN 2020
ÅRSMÖTE

Årsmötet 2020 hålls på Mössebergsgården tisdagen den 
3 mars kl.18.00. Se bifogad inbjudan och program.

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 Södra 

Skaraborg tfn 0515-194 66.

gulsippa. Trastar och rödhakar håller konsert. 
Ca 2 km vandring i lätt terräng. 

Samling på Kurortens parkering kl. 17.30. Ingen 
anmälan. Samarrangemang med Västergötlands 
Botaniska Förening och Falbygdens Fågelklubb. 
Ansvarig är Lennart Sundh tfn 0709-66 79 59. 

Gökotta vid Plantaberget
torsdagen den 21 maj klockan 08.00 – 11.00.
Samåkning från Fredriksbergskyrkans parkering 
klockan 07.15. 
Reservatet Gunniltorp ligger på Plantabergets östsluttning utmed vägen 
mellan Tiarp och Kungslena. Vi vandrar längs Pilgrimsleden, området 
har en mycket omväxlande lövskog och en stor artrikedom. Rejäla skor 
rekommenderas och ta med fikakorg. 

Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Samling vid reservatets par-
kering. Åk till Kungslena och ta vägen västerut mot Tiarp. Efter ca 3 km 
kör man över en bäck. Där kan man parkera. Ansvarig är Torgny 
Jansson tfn 0722-77 96 43. 

NYHET!  
Spontanexkursion - fjärilar, steklar, skalbaggar! 
De mycket sol- och värmeälskande fjärilarna, steklarna, skalbaggarna 
och många andra insekter försöker vi kika på vid detta tillfälle.  
Tid och plats OKÄND! Startskottet för denna aktivitet kommer istället 
ske när exkursionsledaren Lennart Sundh så påkallar. Detta sker i sin 
tur via sms samma dag eller kort tid innan. 
Intresseanmälan till denna aktivitet görs 
genom att skicka sms Lennart på tfn 0709-
66 79 59. Detta kan ni göra redan idag. När 
vädret är bra nog åker vi gemensamt ut till 
ett intressant område på Falbygden. Det 
kan bli i maj, juni, juli eller augusti. 



”Vilda Blommornas dag”- Gläntankärret 
söndagen den 14 juni klockan 10.00 - 13.00  
Gläntankärret är ett extremrikkärr beläget nedanför slalombacken. 
Här finns bland annat blodnycklar, flugblomster och tvåblad. Vi
gör även ett besök på den vackra blomsterängen vid Äskebäcksvägen,
som sköts av Naturskyddsföreningen.

Samling vid slalombackens parkering. Ansvarig är Torgny tfn 0722-
77 96 43. 

Orkidéparadiset Skogastorp
tisdagen den 23 juni 18.00 - 21.00. Samåkning från Fredriksbergs-
kyrkans parkering klockan 17.30. 
Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som ligger på Högstenabergets 
sluttning och genomkorsas av flera bäckar och källor med kalkhaltigt 
vatten. Bland karaktärsväxterna märks axag och flera orkidéarter, till 
exempel den sällsynta luktsporren. Stövlar rekommenderas. Medtag 
matsäck. 

SOMMAR 2020

Sägnernas berg - Ålleberg
lördagen den 30 maj 08.00-12.00. Samåkning från Fredriksbergs-
kyrkans parkering klockan 07.45. 
Ryttarna i berget, Ållebergskragen. När Alla, eller ibland gubben Alle, 
går ut på berget och skakar sina bolstervar så blir det yrväder över 
Falbygden. Natur och sägner när vi vandrar upp mot platån för att njuta 
den storslagna utsikten för att ta oss ner till Hokällan där vi kan njuta av 
uppfriskande källvatten. Förnämlig flora och ett rikt fågelliv, inte minst i 
osthangets ädellövskog. Ta med fika. 

Samarrangemang med Västkuststiftelsen och Falbygdens Fågelklubb.
Samling vid bergets nordostsida. Från väg 47, ta mot Ålleberg, sedan 
vänster till parkering vid bergets nordostsida. Ansvarig är Åke 
Abrahamsson tfn 0706-60 24 53.

Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Samling vid parkeringen vid 
Skogastorp. Skogastorp ligger strax norr om Högstena kyrka, 3 km söder 
om Stenstorp. Ansvarig är Jan Lindholm tfn 0708-82 61 74.

Stipakullarna – botanisk vandring
torsdagen den 2 juli 18.00 - 21.00. Samåkning från Fredriksbergs-
kyrkans parkering klockan 17.15. 
Här blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståt-
liga gräs finns bara här och på två lokaler till i Sverige. Andra typiska 
torrängsarter är drakblomma, trollsmultron och praktbrunört. Åsarna 
består till stor del av kalk, men det ingår även skiffer och sandsten. 
Åsarnas torra och varma mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en 
förutsättning för fjädergräset och naturtypen stäppartad kalktorräng. Ta 
med fika. 

Samarrangemang med Västkuststiftelsen och Falbygdens Fågelklubb. 
Samling söder om Nolgården. Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, där-
efter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills det kommer en skylt 
mot naturreservatet. Ansvarig är Åke Abrahamsson, 0706-60 24 53.



Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig 
lördagen den 1 augusti klockan 08.00 
Traditionellt slåttergille, tag med lie och räfsa om du har. Föreningen 
bjuder på slåttermat. Ring Torgny 0722 -77 96 43 som ansvarar och som 
har all information som tänkas kan. Ingen samåkning från Falköping. 

HÖST 2020
GRODDJUR och KRÄLDJUR 
Bildvisning i Slötagården vid Slöta kyrka.

Ulf Gotthardsson, Jönköping, fågelskådare, fotograf och ormfantast 
visar bilder och berättar om dessa djur som vi tycker lite olika om.... 
torsdagen den 22 oktober klockan 19.00.

Vi ordnar med fika och skjuts från Fredrik-
bergskyrkans parkering 18.30 för dem som 
vill. Denna aktivitet är ett samarrangemang 
med Falbygdens Fågelklubb. Ansvarig är 
Enar Höglund, tfn 0706-55 18 05.

MILJÖVÄNLIGA VECKAN 
28 september - 4 oktober 

”Ta vara på det vi har”. Veckan då vi fixar, lagar 
och vårdar, inspirerar och uppmuntrar till återbruk.

Brasafton i Bergsstugan på 
Mösseberg 
torsdagen den 19 november klockan 19.00 
Samling vid Bergsstugan. 

I kväll besöks vi av Lars Pettersson, Östra Tunhem 
som visar bilder från Mexico! Efter bildvisningen 
bjuder vi på fika i brasans sken. Ansvarig är Tor 
Leijgård som har tfn 0515 - 72 83 82.

KOM IHÅG!
Vid alla utflykter gäller ........
Samling för samåkning på Fredriksbergskyrkans parkering om inget annat anges. 
Oömma kläder, rejäla skor/stövlar. Medtag eget fika och gärna litteratur efter tema. 
OBS vi åker exakt på klockslaget, alltså ingen akademisk kvart.

VI VILL HA FLER MAIL! 
Snälla! Vi vill ha tätare kontakt med alla våra medlemmar! Har du en e-postadress som 
vi kan använda för att bl a tipsa om våra aktiviteter så skicka den väldigt gärna till ordf. 
magnus.ljung.slu@gmail.com

....och glöm inte Årets utmaning! 
RÄDDA VILDBINA!
Läs mer om kampanjen på 
Naturskyddsföreningens hemsida. 

Slåttern på Kurebo äng innebär start för höstens slåtteraktivitet. Du 
är varmt välkommen att delta i skötseln av några fantastiskt fina 

slåtterängar som vi sköter. Vi använder lie och räfsa, men den största 
arealen tas med slåtterbalk och maskindriven räfsa. Vi har alltid med 

eget fika och njuter av utsikt, omgivning och varandra. För mer 
information ring vår slåttergubbe Tor Leijgård tfn 0515 - 72 83 82.



Styrelsen under verksamhetsåret 2019
 
Ordförande
Magnus Ljung, Karleby Kroken 1, 521 91 Falköping
0515-372 33, 0703-38 71 17, magnus.ljung@slu.se

Vice ordförande
Enar Höglund, Elovsgatan 11, 521 41 Falköping
0515-187 84, 0706-55 18 05, enar.hoglund@gmail.com

Sekreterare
Gunhild Petersson, Högstena Nyhem 521 62 Stenstorp
0515-20 12 06, 0705-81 50 68, gunhild.peterson@gmail.com

Kassör
Tor Leijgård, Fornrörsvägen 12, 521 92 Falköping
0515-72 83 82, 0733-83 28 94, t.a.leijgard@hotmail.com

Övriga ledamöter
Tore Johansson, Nolgårdsgatan 37, 521 30 Falköping
0515-361 87, tore.johansson40@bredband.net

Torgny Jansson, Nolgårdsgatan 2, 521 30 Falköping
0515-71 10 09, 0722 -77 96 43 torgny.e.i.jansson@telia.com

Sanna Fant, Bergbackagatan 21, 52376 Blidsberg
0321-310 16, 0705-79 90 66, sannafant87@hotmail.com

Lennart Sundh, Hasselgatan 15, 521 30 Falköping
0709-66 79 59, sundhmiljo@gmail.com

Har du idéer och tankar kring vår 
verksamhet? Ring eller maila 
någon i styrelsen!


