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SKOGSDALS PROGRAM 2018 

BESÖK PÅ HELGOLAND      SKOGSDALS ÅRSMÖTE 

Torsdag 8 mars kl. 18.00 i Sessionssalen i Bengtsfors. Nils-Gunnar Olsson från Mellerud, 

tar oss med på en resa till den sägenomspunna ön Helgoland. Efter bildvisningen håller 

Skogsdals Naturskyddsförening sitt årsmöte. Då delas också föreningens naturvårdsdiplom 

ut.  Skogsdal bjuder på fika. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Ansvarig: Magnus 

Backman, 0705-139042.  

 

KLÄDBYTARDAG 
Lördag 14 april kl 10 -15.  Gör en miljövänlig insats! Byt bort de kläder du inte längre vill 

ha. Tag med dem och byt till andra på Café Schuckert i Dals Långed. Samarrangemang med 

Studiefrämjandet. Information kommer att finnas om kemikalier i kläder. Ansvariga: Monica 

Morey, 070-3787438 och Elisabeth Gustafsson, 0531-40813. 
 

 

 

LÄNSSTÄMMA  
Lördag 5  maj. Mötet börjar kl 10.00 och hålls i Steneby Bygdegård. Efter mötet blir det en 

guidad tur i naturreservatet vid jättegrytorna intill Steneby kyrka och en promenad längs 

Stenebyälven. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Intresserade ombeds kontakta Inge 

Haraldsson, 0531-33059. 
 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG 

Lördag 16 juni kl  9.00.  

Skogsdal gör en utflykt till naturreservatet Tegen strax söder om Årjäng. Tegen ligger mitt 

inne i storskogen men är en riktig botanisk pärla med öppna hagmarker. Smörbollar, 

slåttergubbe samt mängder med orkidéer väntar oss. Många fjärilsarter trivs också här. Tag 

med matsäck för hela dagen.  Samling på Tingshustorget i Bengtsfors. Samarrangemang med 

Studiefrämjandet. Ledare och ansvarig: Ingvar Arvidsson, 0706-839517.    

 

SKÖRA OCH HÅRDA VINGAR 
Söndag 8 juli. Vi besöker en lokal där vi har chans att se både fjärilar och trollsländor. Plats 

och starttid meddelas senare.Tag med fika samt kikare och håv om du har. Samarrangemang 

med Studiefrämjandet. Ledare: Magnus Backman, 0705-139042 och Kjell Båld, 0531-40330. 

 

KAMERAVANDRING 

Söndag 15 juli kl 10.00 – ca 14.00  

Samling vid Optimistens lanthandel i Gustavsfors. Tid för fotografering av landskap, växter 

och fåglar medan vi vandrar på en bit av Vammerviksleden längs sundet mellan Västra Silen 

och Lelång. Vandringen kan bli runt en halvmil, det beror på hur mycket tid som går åt till 

själva fotograferandet och vilka motiv vi finner. 

Matsäck, kikare, kamera - gärna med stativ, är bra att ha med. 

Samarrangemang med Studiefrämjandet. 

Info: Lars Eric Fjellman 0705 220938 
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PROMENAD LÄNGS STENEBYÄLVEN 
Fredag 27 juli kl 17.00. Vi går längs den spångade leden utmed Stenebyälven. Den rika 

grönskan gör promenaden till ett nästan tropiskt äventyr. Vi startar från den norra p-platsen 

vid Steneby kyrka. Slingan är drygt en kilometer lång. Samarrangemang med Steneby 

Bygdegårdsförening, Steneby Hembygdsförening och Studiefrämjandet. Arrangemanget ingår 

i kommunens kulturvecka. Hela programmet kan hittas på Bengtsfors kommuns hemsida. 

Ledare: Inge Haraldsson, 0531-33059. 
 

SLÅTTER VID DALEN 
Lördag 4 augusti kl 10.00. Vi uppmärksammar Ängens Dag genom att slå vår slåtteräng vid 

Dalen. Tag med lie eller räfsa samt kaffekorg. Samling på Tingshustorget i Bengtsfors för 

samåkning. Samarrangemang med Studiefrämjandet. Ansvarig: Ingvar Arvidsson, 0531-

32178 el. 0706-839517. 
 

GRIZZLYBJÖRNAR I ALASKA 
Torsdag 27 september kl. 18.30. Marie Leander visar bilder och berättar om två resor till 

Alaska där hon fotograferat grizzlybjörnar. Samarrangemang med Steneby 

Bygdegårdsförening och Studiefrämjandet. 

Lokal: Steneby Bygdegård. Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059. 
 

 

MILJÖVÄNLIGA VECKAN  
V. 40, 1-6 oktober. Skogsdal finns till hands i flera av kommunens butiker för att informera 

utifrån årets tema som är att ta hand om det vi har dvs. dela, byta laga och undvika att 

köpa nytt. Ansvariga: Monica Morey 070-3787438 och Elisabeth Gustafsson, 0531-40813. 

Samarrangemang med Studiefrämjandet. 
 

 
  

 


