
Kalix Naturskyddsförening 
Kontakt 
Christer Nilsson, tele 092310106 
 
e-post: christer.nilsson@kalix.se 
Hemsida: http://kalix.naturskyddsforeningen.se/ 
 
Naturskyddsföreningen i Kalix arbetar främst med 
utflykter och Nationalälvdagen. Vill du engagera 
dig i styrelsearbetet eller har du idéer om 
arrangemang eller miljöfrågor du vill arbeta  
tillsammans med oss med, är du välkommen att 
kontakta styrelsen. 

 
Sandskärsstugan 
Som medlem har du rätt att hyra vår stuga ute på 
Haparanda Sandskär. 
Hyr hela stugan för 500:-/dygn 
Stugan har sex bäddplatser och bra 
sängutrustning. Köket är nyrenoverat och utrustat 
med gasolkyl och gasolspis. 
Bokning genom Birgitta Landberg  
tele. 0706040903 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svenska Naturskyddsföreningen SNF 
SNF bildades 1909 och har sedan starten arbetat 
med att skydda värdefull natur. Med 
tiden har arbetsfältet utökats till att omfatta frågor 
som rör hotade arter, jord- och skogsbruk, energi, 
miljömärkning, konsumtionsvaror, miljö i 
internationellt perspektiv m.m. Föreningen ökar 
ständigt i antalet medlemmar, som medlem är du 
med och stärker opinionen för ett framgångsrikt 
miljö- och naturvårdsarbete. 
Medlemsavgiften är 295:-/år, för hel familj 365:-
/år. 6 nummer/år av tidskriften ”Sveriges Natur” 
ingår i medlemsavgiften. 
 
Ge oss kraft att förändra! pg 90 1909-2 

 
Styrelsen under 2017 har varit: 
Ordf. Christer Nilsson    10106                          
Sekr. Rose-Marie Henriksson  0702638570        
Kassör. Kerstin Haraldson 0702644646                
Ledamot. Hans Rönnkvist   0702358924                
Ledamot. Johan Lindqvist  0738196016                    
Ledamot. Annika Asplund  0738330225                   
Suppl. Peder Andersson  671351                              
Suppl. Mattias Johansson  0702090390 
 

PROGRAMKALENDER 2018 

 

 



Kom ut i naturen i gemenskap med 
andra medlemmar! 
Välkommen! 
 

Årsmöte onsdag 28 februari, kl. 18.30. 
Elvagården vid kyrkan. 
Sven Nordlund visar bilder och berättar 
om djur och natur. Vid samma tillfälle 
säljer han sin bok: Storön i alla väder. 
Vi bjuder på fika. 
Alla hjärtligt välkomna! 
 

Lyssna på ugglor, söndag 8/4 kl. 
18.00.  
Samling kyrkans parkeringsplats. Vi 
kommer med bil transportera oss till 
olika lokaler - samåkning. 
Ledare: Christer Nilsson, tel 10106 
Medtag fika! 
 

Ormspaning, tisdag 1 maj kl. 10.00. 
Möt ett tidigt vårtecken med slingrande 
huggormar, när snön ännu ligger kvar 
fläckvis. 
Huggormarnas långsamma ringlande är 
en upplevelse! 
Samling: Djuptjärnsskolans parkering. 
Ledare: Christer Nilsson, tel 10106 
Medtag fika! 
 

Fågelskådning i soluppgången 
(Fågelträsket) lördag 5 maj kl. 04.00 
Samling vid Kalix Maskiner (Hugo  
Jakobsson). 
Ledare: Christer Nilsson tel 10106 
Detta är en fysiskt krävande utflykt. 

Medtag kikare, stövlar och fika. 
 

Fågelskådning dagtid 
(Fågelträsket) söndag 6 maj kl. 08.00 
Samling vid Kalix Maskiner (Hugo 
Jakobsson). 
Ledare: Christer Nilsson tel 10106 
Detta är en fysiskt krävande utflykt. 
Medtag kikare, stövlar och fika. 
 

Blomstervandring Stämsjön (Pålänge) 
söndag 1 juli kl.10.00 
Samling Kyrkans parkering. 
Ledare: Kerstin Haraldson tel 0702644646 
Grova skor, blombok och fika.  
 

Nationalälvdagen, lördag 18 augusti 
Se annonser i tidningar och internet. 
 

Svampexkursion (Rammelberget) 
lördag 15 september kl. 13.00. 
Samling kyrkans parkering. 
Utrustning: Grova skor, korg/papperspåse 
Svampkniv/brödborste. 
Ledare: Jan Ahlm tel 073 028 27 33  
Vid regn inställs exkursionen in och 
flyttas till lördagen 22 september kl.13.00. 
 
Ni som inte har er mail registrerad hos SNF 
kan skicka er mail-adress till: 
kerstin.hson@gmail.com  
eller tele. 0702644646 

 
 
 

 

 
 

 
 
I samarbete med 

 

 
Bilder: Lennart Åström 

mailto:kerstin.hson@gmail.com

