
CAFÉ PLANET – ANDELSJORDBRUK - Hur funkar det?
Torsdag 12 april, 18:00, Bohusläns museum
Godare mat, klimatsmart, delaktighet. Var finns det andelsjordbruk i vår närhet 
och hur går det egentligen till? Välkommen till en kväll om det delande samhället. 
Med David Naraine, entreprenör och grundare av andelslamm.se samt Jonathan 
Naraine, Matsystem-designer från företaget The Foodprint LAB.
Arr: Bohusläns museum, Uddevalla kommun, Uddevalla Naturskyddsförening och 
Studiefrämjandet

ÄLJE PORSEN – för nybörjare
Torsdag 19 april, 17:30
Samling vid parkeringen. Denna kväll skådar vi på naturreservatet Älje Por-
sen och välkomnar främst de fågelintresserade som känner att de behöver 
lite extra hjälp med artbestämning av de fåglar vi ser och hör. Vi tar en liten 
promenad runt reservatet och besöker fågeltornet. Hoppas få se vadarna 
skogssnäppa, drillsnäppa och enkelbeckasin. Höra eller se olika trastar, hack-
spett, rödhake, blåmes, talgoxe, gransångare och bofink.
Kontakt: Sussie Carlström, 073-690 41 60
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

KLÄDBYTARDAG PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM
Lördag 21 april, 11:00-15:00 
Lev hållbart! Ta med max fem fräscha plagg för byte mot nya. Information 
om Naturskyddsföreningen och Fairtrade.
Arr: Omställning Uddevalla, Uddevalla Naturskyddsförening och Studiefrämjandet

KVÄLLSEXKURSION RAMSERÖD 
Torsdag 26 april, 17:30 (medelsvår promenad)
Samling grusparkeringen vid Östrabo. Vi gör en vårpromenad i fina marker 
med diverse vårblommor.
Kontakt: Göran Johansson, 0522-870 43 eller Bo Eriksson, 0522-703 89
Arr: Uddevalla Botaniska Förening

VALBORG BACKAMO LÄGERPLATS
Söndag 30 april, 19:00 
Brasa, fackeltåg för barn, tipspromenad samt försäljning av kaffe och korv.
Arr: Backamo Natur & Fritid

BASSHOLMEN
Lördag 5 maj,10:00-15:00
Samling vid parkeringsplatsen till Bassholmen, nedfart till höger innan Kärlingesunds 
gård. Betade strandängar och vackra eklundar. Vårens och försommarens blomster, 
fjärilar och fåglar står i fokus under dagen. Ön hyser en intressant kulturhistoria 
med trankokeri och skeppsbyggeri som föreningen Allmogebåtar berättar mer om. 
Transport till ön med föreningens vackra båtar och tändkulemotor.   
Kontakt och guide Jan Uddén, 070-65 65 401. Föranmälan senast 3 maj. 
Arr: Västkuststiftelsen, Bohusläns museum och Uddevalla  Naturskyddsförening

FÅGELTORNSKAMPEN
Lördag 5 maj, 05:00-13:00
Alla fågelintresserade är välkomna. Du kan vara med hela tiden eller bara 
en stund, du väljer själv. 
Mollön 
Vi står vid fågelplattformen och 
tittar på fågel som denna dag kan 
erbjuda inom vadare, änder, rovfåglar 
och skogsfågel. Plattformen är 
lättillgänglig och handikappanpassad. 
Kontakt: Jörgen Olsson,  
070-381 75 24
Svältekile
Fågeltornet är synligt från vägen 
och nås via en spångad led från 
p-platsen utefter Lanesundsvägen. 
Förra året upptäcktes lärkfalk, 
tornseglare, forsärla och vattenrall.
Kontakt: Peter Nilsson, 070-423 92 97
Älje porsen
Kom och skåda från nya fågeltornet och hjälp till att hitta olika fågelarter. Bra arter för 
lokalen är mindre korsnäbb, trana, större och mindre hackspett, svartvit flugsnappare
Kontakt: Jan Johansson, 070-422 44 07
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

FÅGELSKÅDNINGENSDAG I GUSTAFSBERGSOMRÅDET 
Söndag 6 maj, 08:00-13:00 
Samling parkeringsplatsen vid Svenskholmen (Skeppsviken). Vi mjukar 
upp med fåglar på Byfjordens vatten och försommarfloran i Hästepallarnas 
sydväst-sluttningar. Följer sedan Bodelebäcken uppströms och lyssnar på 
sångare, flugsnappare, trastar och hackspettar. Skådar in försommarens 
lundflora med strutbräken, gullpudra, rödblära m.fl. Ta med fågelbok och fika. 
Kontakt: Jan Uddén, 070-656 54 01 
Arr:  Bohusläns Ornitologiska Förening och Västkuststiftelsen

DET VÅRAS FÖR FÅGELSKÅDNING PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM
Söndag 25 februari, 10:30-15:00
10:30-10:40 - Introduktion 
10:45-11:30 - Bästa fågellokalerna och förändringar i fågellivet i Tanum & 
Strömstad kommun, Göran Strömberg
11:40-12:10 - 2 pass
1. Om toppskarven i Bohuslän, av Matti Åhlund
2. Sagostund för små och stora barn - Hur domherren fick sin röda färg och 
andra sagor om fåglar, Jan Uddén läser
13:10-13:55 - Ny i skådarvärlden beskriver hur det känns att drabbas av 
”PIPPI”, Sussie Carlström intervjuar Ing-Marie Nilsson
14:05-14:50 - Fågelobservationer från en paddock på Tjörn, Kristoffer Nilsson
14:50 - Avslutning
Under dagen finns representanter från BohOF, Örn-72, Maggans Foto och 
Börje Larsson med sina fågelholkar.
Kontakt: Sussie Carlström, 073-690 41 60.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

CAFÈ PLANET – VAD VILL VI MED ÅRUMMET?
Torsdag 1 mars, 18:00, Bohusläns museum 
I kursen Hållbart samhälle har elever i åk3 på Teknikprgrammet, Uddevalla 
gymnasieskola, gjort en pilotstudie av vad människor i Uddevalla vill se och 
göra i Årummet. Kom och lyssna på intervjuresultat och analyser. Efter redo-
visningen bjuder eleverna in till diskussion. Se elevernas posterutställning med 
temat stadsbyggnad, ur både ett generellt och ett speciellt perspektiv - i relation 
till planeringsprocessen kring Årummet. 
Arr: Bohusläns museum, Uddevalla kommun, Uddevalla Naturskyddsförening 
och Studiefrämjandet

UPPSTART FÖR VARDAGSVANDRARE UDDEVALLA
Onsdag 7 mars, 11:00, Bohusläns museum, Hörsalen
Alla vandrare, gamla som nya, är varmt välkomna. Bildvisning från 2017 års 
vandringar samt presentation av vårens program. 
Kontakt: friluftsframjandet.se/uddevalla eller 070-283 09 03
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

FLYTTFÅGEL PÅ MOLLÖN - för kvinnor
Söndag 11 mars, 09:00
Samling parkeringen vid Mollön, 09:00. Vi tittar från plattformen över strand-
ängarna och vassen. Då det är flyttfågeltid kan det bli lite av varje en morgon 
som denna. Ta med kikare och fågelbok om ni har, finns några att låna.
Kontakt: Agneta Olsson, 070-317 41 12.
Arr:Bohusläns Ornitologiska Förening

CAFÉ PLANET – OM HÅLLBART RESANDE  
Torsdag 22 mars, 18:00, Bohusläns museum
CNN har rankat Bohuslän som ett av världens tio vackraste naturområden. Los 
Angeles Times har pekat ut kajakpaddling längs vår kust som ett av världens mest 
exklusiva äventyr och Lonely Planet pekar på Sverige som ett av planetens häftigaste 
länder att besöka. Möt Upplevelsebolagets Joakim Hermanson, styrelseledamot i 
Svenska Ekoturismföreningen, som själv varit ekoturist i ett 80-tal länder jorden runt.
Arr: Bohusläns museum, Uddevalla kommun, Uddevalla Naturskyddsförening och 
Studiefrämjandet

EARTH HOUR PÅ SKANSBERGET 
Lördag 24 mars, 20:00 
Earth Hour – släck för en ljusare framtid. Samling 
vid infarten från Strömstadsvägen. 20:30 ser vi hur 
Uddevalla släcker ner ljuset och manifesterar Earth 
Hour. Har vi tur med vädret tittar vi på stjärnhimlen. 
Ta gärna med termos med något varmt och gott att 
dricka. Ficklampa är också bra att ha med. 
Kontakt: Karin Westphal, 076-327 19 59,  
Marie Sandblom, 070-812 22 28  
Arr: Omställning Uddevalla, Uddevalla Naturskyddsförening och Studiefrämjandet

HAVSTENSFJORDEN - vårfåglar och vårflora
Måndag 2 april, 08:00-13:00
Samling vid Bohusläns museum. Upplev vårkänning runt öarna och vattnet i 
Havstensfjorden som är ett NATURA 2000-område. En av Bohusläns viktigaste 
fågelområden för häckande och rastande sjöfåglar. Vi besöker fågeltornen vid 
Mollön och Utby för att kika på hundratals ejdrar, vitkindade gäss samt rastande 
simänder, doppingar och lommar. Vårfloran på Utbys basiska granodiorithällar 
kommer också att uppmärksammas.  
Kontakt och guide: Jan Uddén guidar,  070-656 54 01
 Arr: Naturskyddsföreningen, Västkuststiftelsen och Bohusläns museum

VÅRFÅGLAR PÅ MOLLÖN 
Lördag 7 april, 07:00
Samling på plattformen. Vi hoppas att få se många nyanlända vårfåglar 
denna dag. Kanske kan det bli stenskvätta, sädesärla och en del rovfåglar. 
Glöm inte att ta med fika.
Kontakt: Jörgen Olsson, 070-381 75 24.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

För Uddevalla kommun är ekologiskt hållbar utveckling ett prioriterat om-
råde. Kommunens övergripande miljömål visar in riktning för miljöarbetet 
och följs upp årligen för att ständigt förbättra miljön. 
Kontakt: Birgitte Johansson,  0522-69 73 58 uddevalla.se

MILJÖBAROMETERN
Miljöbarometern är en digital programvara som finns på kommunens 
hemsida. Där redovisas kommunens miljöarbete med miljömål och gröna 
nyckeltal. uddevalla.miljobarometern.se

BOHUSLÄNS MUSEUM 
Regionalt museum med uppgift att 
dokumentera, vårda och berätta om 
Bohusläns natur- och kultur arv. Ut-
ställningar, programaktiviteter, butik, 
restaurang, konferens.  
Telefon, 0522-65 65 00,  
e-post: info@bohuslansmuseum.se bohuslansmuseum.se  
Öppettider: måndag, fredag-söndag,10-16, tisdag- torsdag,10-20.

SKALBANKSMUSEET  
Förvaltas av Bohusläns museum. Besök de unika skalbankarna som bildades 
för 10.000-11.00 år sedan. Den kalkrika miljön är en oas för blommor, fjärilar 
och småkryp. På Skalbanksmuseet visas utställning om bankarnas uppkomst. 
Öppet alla dagar i juni, juli, augusti, 11-17. Ej midsommarafton och mid-
sommardagen. Övrig tid på året är Skalbanksmuseet stängt men tar emot 
bokade grupper. Boka visningar, 0522-65 65 48, mobil 070-65 65 401  
eller e-post: jan.udden@bohuslansmuseum.se.
Adress: Kurödsvägen 1, telefon 0522-138 91.

VINTERSKÅDNING VID SVÄLTEKILE - för kvinnor 
Söndag 11 februari, 09:00
Samling vid parkeringen (rastplatsen) till fågeltornet.På vintern kan det 
finnas övervintrare av några ovanligare arter här i Svälte, tex alfågel, 
salskrake och bergand. Vi står där det är öppet vatten, vi börjar längst in 
och jobbar oss utåt. Ta med kikare och fågelbok. Efteråt fikar de som vill 
tillsammans på Restaurang Stallgården Krog & Café. 
Kontakt: Agneta Olsson, 070-317 41 12
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

VINTERSKÅDNING VID SVÄLTEKILE 
Söndag 18 februari, 09:30 
Samling vid Rotans parkering. Inställt vid dåligt väder. Vi går till fågeltornet och 
hoppas på att få se salskrake bergänder, sångsvan och andra vinterfåglar.
Kontakt: Berndt-Johan ”Zeb” Lindberg, 070-348 57 89.
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

STUGMYS & VINTERAKTIVITETER PÅ HERRESTADSFJÄLLET  
Onsdag 21 februari, 10:00-14:00, Krokestugan 
Sportfiskeföreningen hjälper dig med isfiske på islagda sjöar i närheten. Friluftsfrämjan-
det har Hitta-Vilse-stig och andra aktiviteter för barn. Öppet för fika och korvgrillning.
Kontakt: Maria Möller, 070-286 50 37
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla och Uddevalla sportfiskeförening

CAFÉ PLANET - GROW PLATFORM - Dela mark, odla, köp 
och sälj lokalt!
Torsdag 22 februari, 18:00, Bohusläns museum
Vill du odla i och kring Uddevalla men saknar mark? Har en trädgård du 
inte hinner med att sköta? Vill du köpa lokal ekologisk mat? Grow Platform 
tar lokalproducerat till nya höjder genom att dela odlingsbar mark, sprida 
kunskap om småskalig odling och skapa en försäljningskanal för lokala 
producenter.  
Arr: Bohusläns museum, Uddevalla kommun, Uddevalla Naturskyddsförening 
och Studiefrämjandet

Adress: Kurödsvägen 1, telefon 0522-138 91.

VINTERSKÅDNING VID SVÄLTEKILE - för kvinnor
FEBRUARI 

KVÄLLSEXKURSION TJÖSTELSRÖD EKHAGAR 
Tisdag 15 maj, 18:00- ca 21:00 
Samling Ljungskile järnvägstation. Exkursion från Ljungskile 
Folkhögskola genom ekhagen till Silverfallet. Vi kikar och lyssnar på 
områdets fågelfauna, letar efter sällsyntheter som Brynia-mossa och 
Lunglav. I området finns även den sällsynta skalbaggen liten larvmördare.
Kontakt och guide: Jan Uddén, telefon 070-656 54 01 
Arr: Naturskyddsföreningen, Västkuststiftelsen och Bohusläns museum

HELDAGSEXKURSION VALÖN 
Söndag 20 maj, 09:00 (lätt promenad)
Samling grusparkeringen vid Östrabo. Vi besöker fina växtlokaler med 
mindre vanlig flora och orkidéer vid en rundvandring på denna fina ö.  
Olof Holmstrand leder och berättar vad vi ser. 
Kontakt: Göran Johansson, 0522-870 43 eller Bo Eriksson, 0522-703 89 
Arr:  Uddevalla Botaniska Förening och Dalslands Botaniska Förening

NATURNATTA BÄVEÅN NEDRE (Älje/Porsen)
Tisdag 5 juni, 22:00- ca 02:00 
Samling vid Skalbanksmuseet. Vaka in nationaldagen med natur-
upplevelser. Kvällen och natten tillbringas i det som en gång var världens 
största skalbankar. Här låg en snäckskalsfabrik 1945-67. Reservatet 
restaurerades 2009 och har därefter blivit ett allt finare ”beckasinland”. 
Kanske visar bävrarna upp sig i Bäveån och dammarna. Ta med fick- 
eller pannlampa, huvudbonad (mot knott) myggstift och matsäck.  
Kontakt och guide: Jan Uddén, 070-656 54 01 och Hans Petersson, 070-731 81 05
Arr: Naturskyddsföreningen, Västkuststiftelsen och Bohusläns museum

HELDAGSEXKURSION RYRHALVÖN 
Lördag 9 juni, 09:00 (lätt promenad)
Samling grusparkeringen vid Östrabo. Vi åker till flera fina lokaler med 
gullvivor och många andra växtarter att lära känna. 
Kontakt: Göran Johansson, 0522-870 43 eller Bo Eriksson, 0522-703 89, 
Arr: Uddevalla Botaniska Förening och Dalslands Botaniska Förening.

NATTSÅNGARE PÅ BOKENÄSET
Lördag 9 juni, 22:30 
Samling vid Rotan, Rotviksbro. Inställt vid dåligt väder. Vi åker runt på 
Bokenäset och hoppas få höra nattskärra, sävsångare, hornuggla och lite till.  
Kontakt: Berndt-Johan ”Zeb” Lindberg, 070-348 57 89. 
Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

KVÄLLSEXKURSION BOXVIKSKILE
Tisdag 10 juli,18:00 (lätt promenad)
Samling grusparkeringen vid Östrabo. Vi besöker några fina lokaler med 
både vanliga och ovanliga arter i kalkgynnade omgivningar.
Kontakt: Göran Johansson, 0522-870 43 eller Bo Eriksson, 0522-703 89 
Arr:Uddevalla Botaniska Förening

FJÄLLRESA TILL SÄLEN  
6-11 augusti
Anmäl intresse till: magnus@villamotionera.se
Arr: Friluftsfrämjandet i Ljungskile

KVÄLLSEXKURSION UDDEVALLA
Tisdag 15 augusti,18:00 (lätt till medelsvår promenad)
Samling grusparkeringen vid Östrabo. Vi ser på sensommarfloran på 
några lokaler runt om i staden.
Kontakt: Göran Johansson, 0522-870 43 eller Bo Eriksson, 0522-703 89 
Arr: Uddevalla Botaniska Förening

JUNI

Arr: Bohusläns Ornitologiska Förening

CAFÈ PLANET – VAD VILL VI MED ÅRUMMET?
MARS

Arr: Backamo Natur & Fritid

BASSHOLMEN

MAJ

Arr: Omställning Uddevalla, Uddevalla Naturskyddsförening och Studiefrämjandet

HAVSTENSFJORDEN - vårfåglar och vårflora
APRIL

JULI

AUGUSTI



Aktiviteterna arrangeras av Uddevalla Naturskyddsförening och 
Bohusläns museum i naturreservatet Kuröd skalbankar.  
Samling vid Skalbanksmuseet. 

STÄDNING AV FORNSTRANDEN
Onsdag 3 maj, 09:00-14:00
Skalbankarna i naturreservatet Bräcke-Kuröd är en gammal 
strand vid fornhavet. Området ligger som en oas, omgärdad av 
industriområden och livligt trafikerade vägar. Det innebär att mycket 
skräp slängs eller blåser in i reservatet som kan skada de viktiga 
naturvårdarna som betar och slår gräset här, både kossor och 
människor. Kom och gör en naturvårdsinsats genom att hjälpa till  
och vårstäda i skalbankarna. Vi bjuder på smörgåsfika.

SLÄPP KORNA LOSS, DET ÄR FÖRSOMMAR!
Lördag 2 juni, 10:00- ca13:00 
Ta med hela familjen och upplev kossorna och deras kalvars glädje, 
när de får fortsätta sitt viktiga naturvårdsarbete i skalbankarna. Vi 
tittar även på försommarens flora och fladdrande fjärilar om solen 
skiner. Guide är Jan Uddén, 070-656 54 01

VILDA BLOMMORNAS DAG 
Söndag 17 juni, 10:00-14:00
Vi ägnar dagen åt våra vilda växter.
  
Vandring 1 - Fröland
Samling: Devals p-plats. Brunnegårdsvägen 2
Ledare: Bo Eriksson, 0522-703 89

Vandring 2 - Strandpromenaden
Samling: Parkeringen vid Svenskholmarna
Ledare: Göran Johansson, 0522-870 43

Vandring 3 - Skalbankarna Bräcke-Kuröd
Samling: Skalbanksmuséet
Ledare: Jan Uddén

HJÄLP OSS ATT UTROTA VILDPALSTERNACKAN
Onsdag 27 juni, 09:00- ca 15:00
Vildpalsternackan är en invasiv växt i Bräcke skalbankar som hotar 
att konkurrera ut kalkdån, grådådra och andra sällsynta örter. Vi 
behöver hjälp att dra upp dessa innan de får fröställning.OBS! Viktigt 
att ha långärmat, långbyxor och arbetshandskar. Vi bjuder på fika!

KURS I KNACKELIE MED MATS ROSENGREN (”Lie-Mats”)
Onsdag 11 juli, 09:00- ca 17:00 
Kom och utveckla din lieteknik och hässja gräset. Lär dig knacka 
liebladet skarpt istället för att slipa. Ta gärna med egen lie och räfsa. 
Liar finns till utlåning eller kan köpas på plats. 300 kr, inkl. fika och 
enkel lunch. Begränsat antal platser.
Anmälan: marika.russberg@bohuslansmuseum.se, 070-238 99 80
Arr: Bohusläns hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan 
med stöd från Västra Götalandsregionen 

BACKAMO NATUR OCH FRITID
Är en förening för dig som är intresserad av skogen och kolmilor.
Kontaktperson: Göran Josefsson, tel 0522-201 85
www.backamovanner.se/natur-och-fritid

BOHUSLÄNS ORNITOLOGISKA FÖRENING
Arbetar för att stimulera intresset för och kunskapen om 
fågellivet i Bohuslän, samt att agera i fågelskyddsfrågor 
inom landskapet.  
Kontaktperson: Sussie Carlström, tel 073-690 41 60  
www.bohof.com

FRILUFTSFRÄMJANDET LJUNGSKILE 
Friluftsliv i allmänhet och kajakverksamhet i synnerhet.  
I verksamheten ingår också Kallbadhuset i Ljungskile.
Kontaktperson: Anders Hedman, tel 0522-858 22. 
www.friluft.nu 

FRILUFTSFRÄMJANDET UDDEVALLA
Aktiviteter för dig som tycker om att vara ute i naturen 
tillsammans med andra.  
Kontakt: Friluftsfrämjandets kansli tel, 0522-376 74 
www.friluftsframjandet.se/uddevalla

FÖRENINGEN BOHUSLÄNS FLORA 
Inventering och kartläggning av kärlväxter i Bohuslän.
Guidade vandringar.
Kontaktperson: Bo Eriksson, tel 0522-703 89, 
e-post: bobie2.bo@gmail.com 
www.bohusfloran.se

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Uddevalla Naturskyddsförening är den lokala kretsen av 
Svenska Naturskyddsföreningen som är Sveriges största 
natur- och miljöorganisation. Omsorgen om miljön är vår 
drivkraft.  
Kontaktperson: Gerhard Olofsson, tel 073-837 01 78,  
www.naturskyddsforeningen.se

UDDEVALLA BOTANISKA FÖRENING
har som syfte att samla personer med intresse för vår 
svenska natur och dess växter och sprida kunskap om 
växter och deras livsvillkor och miljö. 
Kontaktpersoner: Göran Johansson, tel 0522-870 43 eller 
Bo Eriksson, tel 0522-703 89, e-post: bobie2.bo@gmail.com

UDDEVALLA SPORTFISKEFÖRENING
Ungdomsverksamhet, fiskevård, tävlingar och det mesta 
som rör sportfiske och natur. 
Kontaktperson: Tommy Gustavsson, tel 070-799 41 67.
www.usff.org

STUDIEFRÄMJANDET
Studiefrämjandet arrangerar aktiviteter kring natur, kultur, 
miljö, mångfald och hållbar utveckling.  
Kontaktperson: Ulrica Wallin, tel 0522-77 98 21
Adress: Studiefrämjandet Bohuslän Norra, Junogatan 9.
e-post: uddevalla@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se

.

Aktiviteter i denna folder sker i samarbete med 
Studiefrämjandet.
 
Producerad av kommunikationsavdelningen, 
Uddevalla kommun

Våren 
2018

STUGORNA PÅ HERRESTADSFJÄLLET 
Vandra, fiska, lev lägerliv – kanske övernatta och spana på vilda djur. Du 
kan hyra våra stugor vid lederna på Herrestadsfjället. Information och 
bokning www.friluftsframjandet.se/uddevalla
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

PADDLA KAJAK I LJUNGSKILE
Onsdagar i jui, juli, augusti. Samling kallbadhuset i Ljungskile, 18:00. Kom 
och prova på att paddla under trygga former och med erfarna instruktörer.  
Anmälan på www.friluft.nu  
Arr: Friluftsfrämjandet Ljungskile

VARDAGSVANDRINGAR I LJUNGSKILEBYGDEN
Varje tisdag mars-maj kl 10-12. Vi utgår från Kallbadhuset i Ljungskile 
antingen till fots eller med bilar för samåkning till utgångspunkten för 
vandringen. Kom och upplev vacker natur, spännande historia och 
intressant kultur samt få motion och frisk luft.  
Kontakt: Göran Klang, 070-61 29 109 
Arr: Friluftsfrämjandet i Ljungskile

KVÄLLSPADDLING PÅ HEMMAVATTEN
Paddling på Byfjorden - nästan mitt i stan - och andra vatten i närheten.
Torsdagskvällar i maj och juni för dig som paddlat förut. (prova-på och 
nybörjarturer vissa onsdagar-håll utkik!) Se vår webbplats för färsk 
information.
Kontakt: Hans Rengman, 070-718 23 25
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
När isarna ligger – från november till april – åker vi skridsko i närheten. 
Aktuella turer är beroende av väder och vind och kort planeringstid. Prova på 
för nybörjare vid särskilda tillfällen. Se vår webbplats för färsk information. 
Kontakt: Bengt Orsmalm, 070-766 42 85
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

VARDAGSVANDRARNA I UDDEVALLA 
Tre dagar i veckan går grupperna ut på vandring med olika längd och 
svårighetsgrad. Samling: ICA Kvantums parkering. Se friluftsframjandet.se/
uddevalla och vardagsvandrarnas programfolder. 
Kontakt: Anita Wireby, 070-283 09 03
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

SÖNDAGSVANDRINGAR PÅ HERRESTADSFJÄLLET 
Andra söndagen i månaden (11/2, 11/3, 8/4, 13/5 ) vandrar vi på lederna i 
Herrestadsfjällets omväxlande natur. Samling: Kampenhofs parkering för 
samåkning kl 10:00. Information om den aktuella vandringen finns på vår 
webbplats. 
Kontakt: Birgitta Wahlberg, 070-662 43 69
Arr: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

CIRKLAR - NYFIKEN PÅ FÅGLAR?
Vill du utöka dina kunskaper om fåglar och deras läten? Vi ses på torsdagar 
(8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4), då 
berättar vi vad du ska titta och 
tänka på för att artbestämma 
en fågel. Vi ser på uppstoppade 
fåglar, fågelböcker och foton 
för artbestämning. Kursavgift 
500:- ej medlemmar 650:-.och 
då ingår medlemskap.  
Anmälan: Sussie, 073-690 41 60. 
Ledare: Sussie Carlström & 
Kajsa Gustafsson.  
Arr: Bohusläns Ornitologiska 
Förening

Biologisk mångfald
i Uddevalla kommun

UPPLEV
NATUREN

FÖRENINGAR

Hitta fler naturupplevelser  
på föreningarnas webbplatser

I denna folder finns bara ett axplock  
av allt som händer under våren.

Nästa nummer av ”Biologisk mångfald”  
kommer i augusti 2018

STUGORNA PÅ HERRESTADSFJÄLLET

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Aktiviteterna arrangeras av Uddevalla Naturskyddsförening och 

AKTIVITETER I BRÄCKE-KURÖDS SKALBANKAR

Ljungskile


