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Vänermuseet 

tilldelas 

Lidköpings Naturskyddsförenings 

Miljöpris 2014 
Naturam expellas furca tamen usque recurret 

För sitt gedigna miljöarbete, sina professionella 

miljöutbildningar och den för museer närmast unika 

miljöcertifieringen. 
Lidköping den 12 mars 2014 

Kent Boström 
ordförande 
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Dags att nominera till 2015 års 

miljöpristagare 
 

Varför vill vi dela ut pris? 

För att majoriteten av oss ska välja den väg och de handlingar som leder 

till ett ekologiskt hållbart samhälle, så måste det finnas vägledare som tar 

initiativ och som med konkreta handlingar och med upplysnings-

verksamhet bidrar till förändring/utveckling. 

Vi i naturskyddsföreningen vill uppmärksamma och belysa ett 

miljövårdsarbete som ofta sker i det tysta. Vi vill lyfta fram de positiva 

krafter som finns i Lidköping för att inspirera till fortsatt natur och 

miljövårdsverksamhet. 

Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn. 

Maila eller ring till någon i styrelsen och lämna 

DITT förslag på pristagare! 
 

Sök pengar från Pärlfonden 
Pärlinsamlingen, Naturskyddsföreningen i Lidköpings 

Naturvårdsinsamling började år 2009. Grundplåten utgörs av den summa 

som givits i frivilliga bidrag när man fått ”Lidköpings Pärlor –en natur 

och kulturguide”. Syfte är att främja den biologiska mångfalden inom 

kommunen genom ekonomiskt stöd till sådana projekt. 

Privatpersoner och organisationer kan ansöka om medel för projekt som 

främjar den biologiska mångfalden inom kommunen. Detta kan ske 

genom t ex skötsel eller restaurering av områden som hyser eller har 

förutsättningar för att hysa hotad eller känslig flora och fauna. Även 

andra insatser kan komma ifråga för att värna den biologiska 

mångfalden.  

Ansökan om bidrag kan göras under hela året till:  

Lidköpings Naturskyddsförening. 

 c/o Kent Boström 

Lillängsvägen 13, 531 57 Lidköping 
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Program 2014/15 
Lidköpings Naturskyddsförening  

 

Söndag 26 oktober kl 16.00 Holkbygge 
Vi lånar en slöjdsal på Broholmsskolan och bygger holkar för alla slags 

djur Allt från humlor till fåglar. Material finns på plats. Tag med dig 

egen fika.  Det är lite begränsat med platser så därför är det anmälan.  

Anmälan  Johan 0510-215 19 

 

Söndag 16 nov. kl. 16.00 Tillverkning av fågelmat 
Vi tillverkar fågelmat, samling på Broholmsskolan. Ta med egen fika om 

du inte gillar solrosfrön.  Kontaktperson  Kerstin 0510-611 18 

 

Söndag 18 januari kl 9.00  Vinterfåglar  
Samarrangemang med fågelklubben 

Dags att lämna stugvärmen och skådandet vid fågelmatningen för att ge 

sig ut i naturen. Samling vid studiefrämjandet 

Kontaktperson Johannes 0730231723 

 

Onsdagen 4 feb kl 19.00 Filmkväll, bin, diskussion,fika 
Folkets hus tillsammans med biodlarna 

Fika i gillestugan efteråt med diskussioner kring bin och hotet mot dem 

Kontaktperson Kent Boström 0510-625 93 

 

Söndag  22  februari kl. 10.00 Vintervandring 
Skridskor skidor vandring Inslag av vinterfåglar och knoppar. Vi fixar 

fika i någon form. Vädret bestämmer vad vi gör, se hemsidan några dagar 

innan. Samling vid gamla vattentornet 

Anmälan till Jesper Poucette 0510-660 51 
 

Onsdag 11 mars kl. 19.00 Årsmöte!  
Med utdelning av Naturskyddsföreningens Miljöpris. Bilder kring det vi 

gjort under året i föreningen. Samling i Broholmskolans Aula kl. 19.00 

Kontaktperson Kent Boström 0510-625 93 
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Naturskyddsföreningen i Lidköping 
 

Föreningsfunktionärer 
Ordförande Kent Boström  625 93 kent.bostrom@lidkoping.org 

V. ordf. Kerstin Hessle 611 18 kerstinkhhessle@gmail.com  

Ledamot Ove Larsson 141 71 ove.larsson@lidkoping.org 

Kassör Jesper Poucette 660 51 jesper@tovan.org 

Ledamot Håkan Pettersson 266 56 nakah40@yahoo.se 

Ledamot Bernt Österlund 287 92 bernt.osterlund@gmail.com 

Ledamot Johan Drotz 215 19 drotzcj@yahoo.se 

Sekreterare  Karin Lind 211 77 karin.ma.lind@gmail.com 

Ledamot Martin Hjorth 655 58 martin.g.hjorth@telia.com 

Ledamot Johannes Glännman 0730231723 johannes.glannman@comhe

m.se 

Föreningsinformation 
Naturskyddsföreningen behöver dig. Endast om vi är många kan vi se till att det 

verkligen händer något. Endast om vi är många får vi ekonomiska resurser till våra 

projekt och aktioner. Att bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen är ett säkert 

sätt att bidra till en bättre miljö för oss och våra barn. 

----------------------------------------------------------- 
Bli medlem i Naturskyddsföreningen. Du håvar in tidningen Sveriges Natur i 

brevlådan sex gånger per år och stödjer samtidigt föreningens arbete. 

Anmäl dig eller varför inte hela familjen som medlem på internet 

www.naturskyddsforeningen.se 

----------------------------------------------------------- 
Möteslokal: 

Broholmskolans Aula Mellbygatan 21, LIDKÖPING 

Postadress: 

c/o Kent Boström, Lillängsvägen 13, 531 57 Lidköping 

 

Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se/lidkoping 
 

Lidköpings Naturskyddsförening i samarbete med Studiefrämjandet  


