
Program Skogsdal 1-2019 
Programmet i samarbete med Studiefrämjandet 
 
Klädbytardag 
Lördag 6 april kl 10.00 – 15.00. Gör en miljövänlig insats! Byt bort de kläder du inte vill ha 
och byt till andra på Café Schuckert i Dals Långed. Ansvariga Monica Morey, 0703 787338 
och Elisabeth Gustafsson, 0531 40813. 
 
Länsstämma 
Lördag 4 maj. Se separat information i NpD 1/19 
 
Med kameran i naturen 
Söndag 19 maj kl 10.00 – ca 14. Samling vid parkeringen innanför Bränneriviken, 
Baldersnäs. En första genomgång av fotografiska grundbegrepp; tid, bländare, brännvidd, 
skärpedjup mm. Sedan tar vi ett par timmar, strövar omkring enskilt eller i grupper och 
dokumenterar växterna och den vackra miljön och återsamlas sedan. Ta med fika, riktig 
kamera, gärna stativ och fjärrutlösare. Ansvariga: Lars Eric Fjellman, 0705 220938 och 
Jerker Fjellman, 0702 772123. 
 
De vilda blommornas dag 
Söndag 16 juni kl 9.00. Samling vid Tingshustorget. Vi besöker några floristiskt intressanta 
områden vid södra delen av Ärtingen. Matsäck för hela dagen. Ledare och ansvarig: Ingvar 
Arvidsson, 0706 839517. 
 
Sköra och hårda vingar 
Juni - Juli. Tid och plats meddelas senare. Vi besöker en lokal med goda möjligheter att se 
fjärilar, trollsländor och annat. Ta med fika samt kikare och håv om du har. Ledare: Magnus 
Backman, 0705 139042 och Kjell Båld, 0531 40330 . Se närmare information i 
Dalslänningen! 
 
Slåtter vid Dalen 
Lördag 3 augusti kl 10.00. Samling på Tingshustorget i Bengtsfors för samåkning. Vi 
uppmärksammar Ängens dag med att slå vår slåtteräng vid Dalen. Tag med Lie och/eller 
räfsa samt kaffekorg. Ansvarig: Ingvar Arvidsson, 0531 32178 eller 0706 839517. 
 
Vildbin i Dalsland 
Torsdag 17 oktober kl 18. Sessionssalen i Bengtsfors. Gudrun Nilsson visar bilder och 
berättar om solitärbin, deras beteende och villkor. Vi får en inblick i en värld som många av 
oss har väldigt liten kunskap om trots att det är en insektsgrupp som omfattar bortemot 300 
arter i vårt land. Ansvarig: Lars Eric Fjellman, 0705 220938 
 


