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Hej!  

Nu drar det ihop sig till årsmöten för många kretsar. Dessutom märks det att det börjar det spritta i benen 

på många håll: det vintervandras, fågelskådas och biodlas för fulla muggar. Du vet väl att vi lägger ut tips 

på vad som händer runt om i vår stora region två gånger i veckan på vår Facebooksida? Och du, på tal 

om årsmöten: glöm inte att lägga in den nya styrelsen på både hemsida och i medlemsregistret. På så 

sätt är det lätt både för utomstående och föreningsaktiva att hitta rätt! 

 

 

 

Ur innehållet:  

– Vill du starta Schysst..? 

– Den skjutna vargen på Kroppefjäll identifierad 

 

 

Vill du starta Schysst..? 
I år kan din krets söka bidrag för att starta Schysst 
sommar/vinter på din ort. Fem kretsar kommer få 
bidraget. Syftet med Schysst sommar och vinter är att nå 
fram till de ungdomar i åldrarna 15-20 år som vi har 
svårast att nå på andra sätt. Projektet ska öka 
miljöengagemanget, innanförskapet, självkänslan och 
lusten att vara ute i naturen hos de ungdomar som 
föreningen idag har störst avstånd till. Vill du veta mer? 
Kontakta Dena Gevarez! 

 
Den skjutna vargen på Kroppefjäll identifierad 
Vargen som sköts under skyddsjakten på Kroppefjäll i 
vinter har nu identifierats av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland genom DNA-analys. Det är alfatiken som 
skjutits.  
 

HOPP – ett hållbart körverk 

Under mars och april kommer körverket HOPP att 
framföras i Alingsås, Kungälv, Mölnlycke och Göteborg. 
Är du intresserad av att gå på föreställningen, och 
samtidigt informera om Naturskyddsföreningen och 
locka nya medlemmar att vara med oss? Hör av dig till 
Klara på regionkansliet!  
Datumen är: Göteborg 22/3, Alingsås 28/3, Mölnlycke 

18/4 och Kungälv 19/4. En artikel i Alingsås Tidning om 
uppsättningen kan du läsa här. 

 
Vill du vara med och fixa en Bushresa? 
Naturskyddsföreningen är en del av 
Landsbygdsnätverket; ett brett nätverk som arbetar med 
landsbygdutveckling i Sverige. De anordnar nu 
”Bushresor”, med fokus på förbuskningen av Sverige, 
och vill gärna att kretsar är med och medverkar vid 
dessa. All information om detta hittar du här. 
 
 
 
 
 

Sportlovssnokande på Ikea 

Under sportlovet snokade vi med barn och deras vuxna 
på Ikea Bäckebol i Göteborg. Läs mer om dagen och hur 
du gör dina egna fågelautomatare här! 

 
 

 

 

 
 

Fågelautomatare – en enkel & rolig aktivitet med barn 

 

 

 

Vi önskar dig en riktigt trevlig helg! 

/Klara & Susanne 
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