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I detta medlemsblad hittar du välkända programpunkter 
såsom slåtter och fågelskådning på västkusten,  men 
också nya utflykter. I september gör vi en vandring på 
Hjortseredsmossen, där man har ansökt om att starta 
torvbrytning. En vecka senare kommer en resa till 
trakterna kring Strömma naturbruksgymnasium i Sätila 
att göras.

På årets höstmöte i oktober blir det bildvisning från 
föreningens estlandsresa, som genomfördes av 18 med-
lemmar i mitten av maj i år. På mötet har du chans att se 
foton av växter och fåglar såsom gulsippor och storkar. 
Bilder på vackra estländska vyer och morgontrötta 
föreningsmedlemmar utlovas också.

Du håller nu Fristads natur-
skyddsförenings medlems-
blad i din hand. Här i finns 
bl a vår programverksamhet. 
Eventuella ändringar i pro-
grammet meddelas på hem-
sidan. Dit är adressen,  som 
tidigare, www.fristadsnatur.se

Som vanligt är du väl-
kommen att lämna syn-
punkter och önskemål om 
programpunkter. Kontakta 
oss då gärna på adressen 
fristads.nf@gmail.com eller 
per telefon. Telefonnummer 
till styrelsemedlemmar finns 
på sista sidan.

Föreningen bedriver sam-
arbete med Borås natur-
skyddsförening, Fristads 
hembygdsföreningen och 
Studiefrämjandet.

    Vit stork - en vanlig häckfågel i Estland
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Ängens dag

Hävdade näringsfattiga ängar utgör 
en av de artrikaste miljöerna i 
Sverige.  Mest artrika är de s k löv-
ängarna, d v s ängar som är bevuxna 
med ett glest trädbestånd. På ängen 
trivs många växter som lätt kon-
kurreras ut av exempelvis hundkex 
och hundäxing, om näringshalten i 
marken blir för hög. 

1911 var arealen ängsmark i Sverige 
1,3 miljoner ha, enligt Jordbruks-
verket. Idag återstår endast 7 000 ha. 
Detta gör att många av ängens arter 
är hotade. En av dessa arter är 
kattfoten,  vilken har utsetts till årets 

växt av Sveriges botaniska förening, 
som därmed vill ha in rapporter om 
var arten finns.  Om du känner till 
någon växtplats för kattfot kan du 
meddela någon i Fristads natur-
skyddsförenings styrelse, som kan 
vidarebefordra uppgifterna.

Naturskyddsföreningen anordnar 
varje år, första helgen i augusti, 
”Ängens dag” för att uppmärksamma 
ängens minskande mångfald. I 
Fristad firas ängens dag med slåtter 
vid Västergården, Asklanda. Mer 
information om detta finns i pro-
grammet på nästa sida.

Mölarpsdagen

Under många år har styrelsen för 
Fristads naturskyddsföreningen an-
ordnat Mölarpsdagen tillsammans 
med Fristads hembygdsförening. Nu 
är det dags för andra att ta över 
styrelsens del i detta samarbete.

Är du intresserad av att ingå i en 
kommitté för att tillsammans med 

hembygdsföreningen anordna kom-
mande Mölarpsdagar?

Hör av dig till någon i styrelsen per 
telefon (numren finns på sista sidan) 
eller till fristads.nf@gmail.com så 
fort som möjligt, dock senast i god 
tid innan vårprogrammet skickas ut, 
d v s senast i december. 

Vem kan värva flest medlemmar?

Antalet medlemmar i föreningen 
ökar sakta men säkert. I nuläget är vi 
152 personer, men det finns plats för 
betydligt fler. Hjälp till att värva 

medlemmar så har du chans att vinna 
fina priser. Skicka ett mail till 
fristads.nf@gmail.com och meddela 
vem du har värvat innan årets slut.
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Höstprogram 2012

Aug Lö 4  Ängens dag med slåtter vid Västergården, Asklanda (vid 
Lönnvägens slut, skyltat från Asklandavägen), från 

  kl 10:00. Ta med fika, räfsa och lie, om du har, så får du lära 
dig att använda den. Aktiviteten arrangeras tillsammans 
med Fristads hembygdsförening.

  Uppl. Magnus Andersson, tfn 26 09 05.

 Sö 12 Fjärilar och klockgentiana på Remmene skjutfält. Samling 
vid Mölarps kvarn kl 09:00. Medtag fika.

  Uppl. Johan Nilsson, tfn 0730-60 34 38.

 Lö 18 Fågelskådning på västkusten. Morups tånge och någon mer 
fågellokal besöks. Samling vid Mölarps kvarn kl 08:00. 
Medtag mat för dagen. Uppl. Per Nyberg, tfn 26 99 79.

 Lö 25 Svampexkursion med föreningen Häxringen. Samling vid 
Mölarps kvarn kl 10:15. Medtag fika.

  Uppl. Alf-Rune Sandberg, tfn 26 15 62.

Sep Sö 2  Vandring på Hjortseredsmossen/Råsseredsmossen med 
anledning av den ansökan om torvbrytning som gjorts. Sam-
ling vid Mölarps kvarn kl 09:45 eller f d busshållsplatsen 
vid Hybergsvägen kl 10:00. Medtag fika. Stövlar rekom-
menderas! Uppl. Alf-Rune Sandberg, tfn 26 15 62.

 Lö 8  Resa till Strömma naturbruksgymnasium och Sätila med 
omnejd. Medtag mat för dagen. Samling vid Mölarps kvarn 
kl 08:00. Uppl. Björn Augustsson, tfn 0768-25 59 95

Okt To 11  Höstmöte med bildvisning från föreningens estlandsresa i 
Mölarps kvarn kl 19:00. Föreningen bjuder på fika.

  Uppl. Kristina Ekstrand, tfn 26 94 79. 
 
Nov  On 14 Frågesport i Mölarps kvarn kl 19:00. Lag bildas på plats.
  Medtag fika. Uppl. Berit Andersson, tfn 24 89 17.
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 FRISTADS NATURSKYDDSFÖRENING

Fristads naturskyddsförening
har fram till nästa årsmöte följande styrelse:

 Alf-Rune Sandberg Ordförande 033-26 15 62
 Johan Nilsson Sekreterare 0730-60 34 38
 Per Sundström Kassör 033-26 01 71
 Berit Andersson Ledamot 033-24 89 17
 Magnus Andersson Ledamot  033-26 09 05
 Kristina Ekstrand Ledamot  033-26 94 79
 Per Nyberg Ledamot  033-26 99 79
 Björn Augustsson Suppleant
 Marge Sundström Suppleant

Du kan även komma i kontakt med styrelsen via fristads.nf@gmail.com.

 Liksom tidigare kan Du stödja naturskyddet på två sätt:

1. Sätt in 40:-/enskild eller 75:-/familj på pg 96 73 13-8, så blir Du medlem 
i vår lokala FRISTADS NATURSKYDDSFÖRENING - FNF och får 
vårt program vår och höst.

2. För 295:-/enskild eller 365:-/familj insatt på pg 90 19 09-2, blir Du 
medlem i riksorganisationen SVENSKA NATURSKYDDSFÖRE-
NINGEN - SNF och får den läsvärda tidskfriften Sveriges natur. Du 
registreras i boråskretsen och får kretsens program vår och höst.

 OBS! Avgifterna ovan avser innevarande år. På årsmötet 2012 beslutades 
 att medlemsavgiften ska vara 60 kr/enskild och 100 kr/familj från och 
 med 2013. 


