
Smultronställen
på Falbygden 2017

Alla är välkomna till



Tranans Helg med utställare 
och allehanda aktiviteter
lördagen 1 april och söndagen den 2 april
Trandansen
Inte minst vill våra föreningar inom naturområdet visa upp sig tillsammans med 
vår studieorganisation Studiefrämjandet. Mellan klockan 10 – 16 är det som gäller 
för båda dagarna. Tranans helg är numera en del av Tranfestivalen 2017. Under 
veckan efter Tranans Helg blir det barnaktiviteter och så avslutas det hela med en 
matmarknad kommande helg.

Vårvandring på Ålleberg 
lördagen den 15 april klockan 08.00
Samling på Fredriksbergskyrkans parkering eller parkeringen Ållebergs änne
En fin vårmorgon vid denna tid lyser blåsipporna under hasselbuskarna, allt 
medan trastar och rödhakar bildar en mäktig kör från branter och snår.
Jan Lindholm leder och Jan har tfn 0515 - 371 31.

Omslagsbild ”Smultron”, foto Torleif Halvorsen. 



Rundvandring i Vartofta-Åsaka
med Sten Danielsson och Ing-Mari Bertilsson
måndagen den 1 maj klockan 06.00
Samling på Fredriksbergskyrkans parkering
Passa på och följ med till en förnämlig del av Falbygden där vi kanske inte håller 
till så mycket. Sten har tfn 0515-72 82 17 och Ing-Mari har tfn 0515-37 182.

Vårvandring i Gökhem-Skår
lördagen den 6 maj klockan 08.00
Vi utgår från Gökhems kyrka c:a 8,15 och vandrar på mindre vägar och stigar 
genom skog och öppet landskap. 6-7 km. 
Tor Leijgård leder och Tor har tfn 0515 – 72 83 82.

Forntorpa ängar med Bengt Ehnström
lördagen den 13 maj klockan 10.00
Nu har vi möjligheten att få lära oss mer om insekter och deras samband med 
våra olika trädarter.
Bengt är en av nordens främsta entomologer/insektskännare. Han har under åren 
hjälpt Artdatabanken med rödlistor över insekter och utbildat skogsnäringens 
folk i hela landet. Han har skrivit många böcker och haft otaliga exkursioner för 
både fackfolk och allmänhet. Ansvarig Tor, tfn 0515 – 72 83 82.



Kurebo äng
torsdagen den 18 maj klockan 18.00
Exkursion till en hävdad slåtteräng som sköts av Naturskyddsföreningen
Ängen har aldrig utsatts för konstgödsel eller ogräsmedel.
Ansvarig Torgny tfn 0515 - 71 10 09.

Vandring mellan Fågeludden och Ytterberg 
vid Hornborgasjön 
söndagen den 21 maj klockan 07.00 
Vandringen tar hela förmiddagen, vi ställer en bil vid varje ände. Sedan går vi 
sträckan åt ett håll, bäst från Fågeludden. Från parkering till parkering. Det hand-
lar om en sträcka om några kilometer. 
Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 0515 – 72 60 42.

Kommunreservatet Mösseberg
tisdagen den 23 maj klockan 18.00
Samling  på Kurortens parkering
Ta gärna med fika. Vi har en unik tillgång i våra platåberg, i synnerhet sluttning-
arna har på många håll en nästan sydländsk karaktär. Mössebergssluttningen från 
gränsen mot Jättened till Borgen i Marka är av sådant slag och numera reservat. 
Vi vandrar runt i det stora området för att titta på floran och lyssna till försom-
marens alla röster. 

Åke Abrahamsson leder och Åke når du på tfn 0515 - 72 60 42. 

Nattsångare vid Hulesjön
fredagen den 2 juni klockan 21.00 
Samling i korsvägen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen.  
Vi är ute ett par timmar och vi går på vägarna i området. Vid denna tid sjunger 
näktergalarna som mest intensivt, rosenfinkarna har kommit och luften vibrerar 
av sång från många spännande fåglar.

Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 0515 - 72 60 42. 



Nattskärror på Skövde Skjutfält eller Hökensås
fredagen den 9 juni klockan 22.00
Vi har gjort samma resa så många gånger så var beredda på att målet denna gång 
kan bli de torra delarna av Hökensås i stället. Ytterligare en tung tradition som 
Gerd och Helge Sundén leder. Vi har missat någon gång på grund av regn och 
kyla men för det mesta är det succé. För att vi inte skall behöva råka ut för inställt 
på grund av väder och vind tar vi till ett tidigare datum – skärrorna kommer ju 
redan i maj! För säkerhets skull har vi en reservdag – den 30 juni. Räkna med att 
vara ute till efter midnatt. Gerd och Helge har tfn 0515 - 805 92. Ta med mygg-
medel av alla slag, det behövs!

”Vilda Blommornas dag”- Gläntankärret
söndagen den 18 juni med start klockan 10.00. 
Samling slalombackens parkering
Gläntankärret är ett extremrikkärr beläget nedanför slalombacken. Här finns 
bland annat blodnycklar flugblomster och tvåblad. Vi gör också ett besök på den 
vackra blomsterängen vid Äskebäcksvägen.
Ansvarig Torgny 0515 - 71 10 09.

Kallsågsmossen  i Rådene
torsdagen den 22 juni klockan 18.00 
Denna ligger ganska så precis på gränsen mellan Falköpings och Skövdes kom-
muner med Billingen bakom. Det handlar om en stor kalkfuktäng av yppersta 
slag och samtidigt ett av våra artrikaste orkideområden. Ordentligt på fötterna 
kan behövas. 
Janne Lindholm och Åke Abrahamsson leder och 
Janne har tfn 0515 – 371 31 och Åke tfn 0515 – 72 60 42.

Skogastorp - Falbygdens orkidéparadis
tisdagen den 27 juni klockan 18.00 
Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som domineras av axag, men här finns 
också ängsstarr, näbbstarr, gräsull, majviva, slåtterblomma och tätört. Brudspor-
ren är den verkliga karaktärsväxten och det är gott om ängsnycklar, skogsnycklar, 
blodnycklar, flugblomster, tvåblad och kärrknipprot. Några av kärrets verkliga 
rariteter är luktsporre och långbladig spåtistel.
Guide är Jan Lindholm tfn 0515 - 371 31.



Botanisk utflykt till 
Remmene skjutfält
lördagen den 29 juli klockan 09.00
Ett av våra finaste områden med cypresslummer, 
klockgentiana och ljungögontröst. Observera att Du 
måste höra av dig innan eftersom det är ett aktivt 
skjutfält med verksamhet igång och man kan inte 
veta på ett tidigt stadium om det är öppet eller inte. 
Ring Åke för besked, 

Åke når du på tfn 0515-72 60 42. Vi räknar med att 
få hjälp av lokal expertis.

Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig 
lördagen den 5 augusti klockan 08.00
Traditionelt slåttergille, tag med lie och räfsa. Vi bjuder på slåttermat. 
Ring Torgny 0515 71 10 09 som ansvarar och som har all information som tänkas 
kan.

Höstens slåtteraktivitet börjar snart
Du är välkommen att delta med att vårda några slåtterängar som vi sköter. Vi 
använder liar och räfsa, men den största arealen tas med slåtterbalk och maskin-
driven räfsa. Vi har alltid med oss eget fika och njuter av utsikt, omgivning och 
varandra. För information ring vår slåttergeneral Bertil Wallgren, 
tfn 0515 - 405 47, 0703 -34 05 47 eller Torgny tfn 0515 - 71 10 09.

Vandring till Almeö
lördagen den 23 september klockan 07.00 
Från parkering till parkering. Vi ställer bilar i varje ände så att vi kan gå åt ett håll. 
Kan bli riktigt bra med blå kärrhök, många simfåglar och eventuellt även skägg-
mesar i gamla åfåran. Vi får se!  
Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0515 - 72 60 42.



Bjärsjö skjutfält
lördagen den 7 oktober 09.00
En lite udda del av kommunen med goda möjligheter 
till att träffa på tillexempel järpe. En fin höstvand-
ring utmed Billingen i medelsvår terräng. Cirka fem 
kilometer Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 
0515 - 72 60 42.

Studiebesök på FeAB, 
Fjärrvärmeverk i Marjarp
tisdagen 10 oktober kl 18.00. 
Samling och parkering utanför grindarna. 
Rundtur i kraftvärmeverket. Ta möjligheten att få se 
hur en fossilfri produktion av värme till våra bostäder, och delvis elektricitet, går 
till hos FeAB. Samling och parkering utanför grindarna. 
Föranmälan till Tor Leijgård, tfn 0515 – 72 83 82, senast 5 oktober. 

Offentlig bildvisning i Slötagården 
torsdagen den 2 november klockan 19.00
Kör väg 47 mot Jönköping, efter 5 km, ta vägen mot Vartofta till Slöta kyrka  
Bengt-Åke Öhgren är vår gäst denna gång och det är lätt att gissa sig till att det 
blir bilder från Arktis. Bengt-Åke är så välkänd att inget mer behöver sägas. Vi 
ordnar med fika och vi ordnar med skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering. 
Kontakt är Åke Abrahamsson tfn 0515 – 72 60 42.

Havsörnssafari vid Hornborgasjön
lördagen den 11 november klockan 09.00
Denna är årligen återkommande och det finns redan anmälningar till nästa till-
fälle. Vi åker till lämpliga platser runt sjön för att hitta så många havsörnar vi kan. 
Räkna med att vi är hemma senast 13.00. Extra kläder skadar inte för det kan bli 
lite kylslaget. Åke leder och Åke nås på tfn 0515 - 72 60 42.  



Vid alla utflykter gäller.......
Samling för samåkning på Fredriksbergskyrkans parkering om inget annat anges.
Oömma kläder, rejäla skor / stövlar. Fikakorg. 
OBS vi åker exakt på klockslaget, alltså ingen akademisk kvart.

Falbygdens Fågelklubb      Åke   0515 - 72 60 42 
Falbygdens Naturskyddsförening  Torgny 0515 - 71 10 09
Studiefrämjandet Södra Skaraborg   0515 - 194 66 

Brasafton i Bergsstugan på Mösseberg 
torsdagen den 16 november klockan 19.00 
Samling vid Bergsstugan. 
Denna gång kommer Erik Linnarsson från Länsstyrelsen och informerar om det 
arbete som läggs ner på bevarandet av betes- och slåttermarker samt restaurering 
och skötsel av dessa på Falbygden och i länet. Erik talar också om vilka stöd som 
finns för detta. Efter informationen bjuder vi på fika i brasans sken.”
Om du behöver special kost får du ringa till Tor några dagar innan. ...
Behöver du transport kontakta Torgny 0515 - 71 10 09
Ansvarig Tor Leijgård som har tfn 0515 - 72 83 82. 

Botanikcirkel ”Stort och vackert”
Vi planerar en studiecirkel under maj - juni i år också. Är du intresserad 
så kontakta Studiefrämjandet.


