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Dags för en tuffare miljöpolitik
Vi har nu fått ett politiskt maktskifte i stadshuset. Den ti-
digare borgerliga Alliansen har efterträtts av en röd-grön-
rosa allians, bestående av Socialdemokraterna (S), Vänster-
partiet (V), Miljöpartiet (Mp) och Feministiskt initiativ (Fi). 
Inför valet i höstas skickade vi ut en valenkät till partierna i 
stadshuset. Eftersom Fi inte var representerat i stadshuset 
då, skickades inte frågorna till dem. S, MP och V svarade 
alla ja på vår fråga om de vill satsa 800 miljoner kr på inves-
teringar i miljö/klimat/vatten/luftkvalitet och naturvård. I 
budgeten för 2015 skriver de styrande att de satsar en mil-
jard kr på klimatet och en miljard kr på att göra Stockholm 
till en bättre cykelstad. Det inger stora förhoppningar, men 
det återstår att se vad det konkret innebär.

Kan vi hoppas på en attitydförändring?

Mot bakgrund av tidigare negativa erfarenheter hoppas vi 
nu på en ”islossning” i kommunikationerna. Bilden är dock 
splittrad. I vissa avseenden kan det vara realistiskt att hop-
pas på ett större hänsynstagande till natur-, hälsa- och mil-
jöaspekter. Samtidigt kvarstår i allt väsentligt synen på att 
utnyttja våra grönområden för exploatering av olika slag, 
främst bostadsbyggande. Kan vi här hoppas på en attitydför-
ändring? Den styrande majoriteten har sagt att de vill ha en 
markanvisningspolicy som tar mer hänsyn till miljön än den 
Alliansen hade. 

Nya naturreservat

Det råder politisk enighet i majoriteten om att inrätta ett 
nytt naturreservat i Rågsveds friområde och det tycker vi 
är glädjande. Men vad händer med de tidigare bostadsbygg-
nadsplanerna där? Vi hoppas att politikerna förstår betydel-
sen av att bevara hela området intakt och inte kommer att 
tillåta någon bebyggelse i kanten på reservatet.

I budgeten för 2015 föreslår de styrande också att man 
ska utreda om norra och södra Djurgården samt Lillsjön i 
norra Bromma är lämpliga områden att bli naturreservat. 
Vi tycker att det är en bra början och vi ser gärna att man 
inrättar fler reservat inom de närmaste åren. Till exempel 
skulle hela området Rågsveds friområde - Fagersjöskogen 
- Högdalstopparna kunna bli ett stort naturreservat. An-
dra exempel är Solbergaskogen och Majroskogen. På sid 4 
skriver Anders Tranberg mer om vilka områden som ligger 
närmast i tiden att bli naturreservat.

Minskade koldioxidutsläpp

Den nya majoriteten säger sig vilja avveckla kolanvänd-
ningen i Värtaverket till år 2020. Med tanke på att Värta-
verket står för betydande utsläpp i Stockholms stad är det 
mycket bra. Det är också viktigt att staden verkar för att 
Fortum inte utnyttjar sina utsläppsrätter för koldioxid eller 
säljer dem vidare. Detta skulle i så fall innebära att utsläp-
pen sker på något annat håll. Inget är då vunnet.

I slutet av år 2015 ska världens ledare träffas i Paris för att 
försöka förhandla fram ett globalt avtal för minskning av kol-
dioxidutsläppen. Det sägs att Sverige inte släpper ut mycket 
koldioxid, men räknar man även produktionen av de varor 
vi konsumerar och som tillverkas utanför Sveriges grän-
ser släpper vi ut mer nu än vad vi någonsin tidigare gjort. 
Genom att exportera vår teknik och vårt kunnande, kan vi 
vara med och leda utvecklingen mot en globalt hållbar miljö. 
Dessa förändringar måste ske såväl på individnivå som inom 
företag och organisationer, men framför allt genom politiska 
beslut. Man kan t ex inte samtidigt säga att klimatfrågan är 
viktig och sedan föreslå att vi ska bygga ut vägnätet med 
exempelvis Förbifarten och Östlig förbindelse. Vi tycker i 
stället att man ska prioritera sådana kommunikationer som 
minskar utsläppen av koldioxid, såsom kollektivtrafik och 
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cykling. Från folkhälsosynpunkt är det också viktigt att un-
derlätta och förenkla för gångtrafikanterna.

Helhetsperspektiv för människor och miljö

När det gäller miljöfrågan måste det finnas ett helhetsper-
spektiv på framtiden. Frågor som människors hälsa, vatten, 
kemikalier, trafik, rekreation, möjlighet till social inter-
aktion, ekosystemtjänster, byggplaner, avfall, energi m m 
hänger ihop och påverkar varandra.

Vi hoppas att stadens politiker lyssnar och tar till sig tjäns-
temännens kunskaper och även beaktar organisationers och 
boendes synpunkter. Vi hoppas också att staden nu i ökad 
utsträckning kommer att arbeta med en omvänd planpro-
cess, som utgår från medborgarnas behov och önskemål om 
hur de vill utforma sitt område, och inte ensidigt tar sin ut-
gångspunkt i stadens egna intressen. Kan staden öka delak-
tigheten hos invånarna är mycket vunnet i processen. Sta-
den måste då också vara beredd att ändra sig när nya fakta 
kommer fram under processen och diskussionerna.

Varmt välkomna till våra aktiviteter och arbetsgrupper!

Beatrice Sundberg
Ordförande i Stockholms Naturskyddsförening

Einar Engström
Ordförande i Söderorts Naturskyddsförening

Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening är 
lokala kretsar inom Naturskyddsföreningen. Tillsammans är vi drygt  
24 000 medlemmar. Geografiskt omfattar Söderortskretsen stadsdelarna 
Skarpnäck, Enskede-Årsta, Farsta och Vantör. Medlemmar från övriga 

stadsdelar tillhör Stockholmskretsen. 
Vill du vara med i någon av våra styrelser? Kontakta Beatrice Sundberg, 
beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se, eller Monica Attebrant, 
monica.atterbrant@naturskyddsforeningen.se

Redaktion: Monica Attebrant, Sandra Olofsson och Emmelie Golabiewski. 
Omslagsfoto: Ronny Fors.
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Nu våras det för naturreservaten  
i huvudstaden!

I år, 2015, är det ett högtidligt år för naturskyddet och män-
niskors rätt till närnatur i Stockholm. Tre nya naturreser-
vat ska inrättas: Älvsjöskogen, Årstaskogen med Årsta hol-
mar samt Kyrkhamn i västra Hässelby. 

För Älvsjöskogen är planen, när detta skrivs i början på de-
cember 2014, att endast den del som ligger väster om järn-
vägen skyddas. Vi anser att naturreservatet ska inkludera 
även östra Älvsjöskogen. Likaså lämnas en stor bit av östra 
Årstaskogen utanför naturreservatet, men vi anser att hela 
Årstaskogen ska skyddas. Vad gäller Kyrkhamns natur-
reservat så bör det utvidgas åt öst/sydöst så att värdefull 
natur i Lövsta och Riddersvik också skyddas och får en sköt-
selplan. 

Stockholms och Söderortskretsarna har skrivit remissvar 
på stadens förslag till dessa tre naturreservat och vi har 
varit mycket aktiva i debatten om naturreservatens utform-
ning, bland annat genom intervjuer i tidningar och ABC-
nyheterna. Vi kommer att fortsätta agera för att naturrese-
vatsgränserna dras så som vi föreslår, ända fram till dess att 
beslut tas om de tre naturreservaten i kommunfullmäktige. 

Våra synpunkter på reservatsgränserna för dessa tre na-
turreservat ligger i huvudsak i linje med Stockholms stads 
egna slutsatser från 2003, vilka det redogörs för i rappor-
ten Aldrig långt till naturen. Mot bakgrund av bland annat 
detta anser vi att synpunkterna är fullt rimliga! 

Naturskyddet uppmärksammas särskilt i år genom att 
Kungliga Nationalstadsparken fyller 20 år. Grattis säger 
vi! Håll utkik efter guidningar och aktiviteter i National-
stadsparken, bland annat på www.utinaturen.se. Att staden i 

budgeten för 2015 beslutat att utreda norra och södra Djur-
gården för naturreservat stärker Nationalstadsparken ytter-
ligare, eftersom det ger ett bättre skydd och skötsel av det 
unika natur- och kulturlandskapet. 

Vi kommer under året fortsätta att fördjupa oss i vilka be-
hov av naturskydd det finns i Stockholm och bevaka dessa 
viktiga frågor.
 
Avslutningsvis – när reservaten vart efter blir verklighet 
är du varmt välkommen att tillsammans med oss fira invig-
ningen av respektive naturreservat på plats! 
 

Anders Tranberg
Vice ordförande i Stockholms Naturskyddsförening
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Anslagstavlan

STOCKHOLMSKRETSENS STYRELSE 
Beatrice Sundberg, ordförande, 073-719 91 33; Anders Tranberg, vice 
ordförande, 073-724 63 07; Emelie Lerge, kassör; Elisabeth Edsjö, vice 
kassör; Peder Berentsen, sekreterare; Lovisa Ahlsten, kemikaliefrågor; 
Katarina Tagesson, kommunikationsansvarig; Sandra Olofsson, skogsfrå-
gor; Boel Hellman, stadsplaneringsfrågor; Lisa Häggstam, klimatfrågor; 
Angela Arokianathan, klimatfrågor. 

www.stockholm.naturskyddsforeningen.se

NYHETSBREVET

Prenumerera på Stockholms Naturskyddsförenings 
nyhetsbrev! Varje månad får du aktuell information 
om kommande evenemang, exploateringshot, inbjud-
ningar till kretsträffar och mycket mer.  
Vid frågor kontakta Karolina Larsson, 
karolinalarson@hotmail.com. Börja prenumerera på 
Nyhetsbrevet genom att gå in på:  
www.stockholm.naturskyddsforeningen.se 

AKTIVITETSK ALENDERN 

Under rubriken Aktivitetskalendern på våra hemsidor 
hittar du alla våra aktiviteter:
www.stockholm.naturskyddsforeningen.se
www.soderort.naturskyddsforeningen.se

SÖDERORTSKRETSENS STYRELSE
 
Einar Engström, ordförande, 08-428 645 95; Staffan Willén, vice ordfö-
rande, 070-516 1234; Emmelie Golabiewski, sekreterare, 073-435 14 60; 
Lasse Lidgren, kassör, 070-278 08 16; Monica Attebrant, ledamot 08-94 
13 04; Michael Eriksson, ledamot, 070-992 25 73; Malin Norderman, leda-
mot, 076-221 45 70, Agnes Simon, ledamot, 070-747 39 10.

www.soderort.naturskyddsforeningen.se

VILL DU ENGAGERA DIG FÖR MILJÖN?

Vi söker nya personer till våra styrelser som vill vara 
med och påverka miljön i Stockholm. Du behöver  
inte vara natur- eller miljöexpert, utan vi ser lika gärna 
att du har erfarenhet av t. ex. media eller ekonomi. 
Kontakta Beatrice Sundberg, beatrice.sundberg@
naturskyddsforeningen.se, eller Monica Attebrant,  
monica.attebrant@naturskyddsforeningen.se

VOLONTÄR FÖR EN DAG ! 

Vill du göra något för miljön utan att knyta dig till 
någon särskild grupp eller nätverk? Då kan du anmäla 
dig som miljövolontär och få erbjudanden om att delta 
i enskilda natur- och miljöevent. Det kan handla om 
att dela ut informationsblad, rodda prylar eller stå värd 
för en utställning. Du bestämmer hur många event du 
vill delta i och vad du vill göra. Välkommen att göra en 
insats för miljön! Kontakta Lovisa Ahlsten, lovisaahl-
sten@gmail.com eller Michael Eriksson, randlerse@
gmail.com
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Vårens och sommarens program

Vi vill gärna att du anmäler dig till våra 
arrangemang eftersom det under-
lättar vår planering. Har du missat 
sista anmälningsdag går det oftast 
bra att efteranmäla, eller chansa och 
bara komma. OBS! Oförutsedda 
ändringar i programmet kan före-
komma. Se våra hemsidor för aktuell 
information.

Aktiviteterna anordnas i samarbete 
med Studiefrämjandet.

FEBRUARI

 FÖREDRAG: STOCKHOLMS  
 FRAMTIDA STADSRUM  
 OCH LEKSTRÅK

19 FEBRUARI , TORSDAG, KL . 18.00 
Obs! Bar öppen från kl. 17.30 

Har ni hört om Stockholms framtida 
lekstråk eller varit i den magiska 
trädgården?  

 = Arrangeras av Stockholmskretsen  = Arrangeras av Söderortskretsen – Alla är välkomna oavsett arrangör!

Urbanisten Mattias Gustavsson 
från Urbio berättar om Lekstråksta-
den Stockholm. Förskolemagikern 
Amanda Larsson berättar om den 
Magiska trädgården och barnarkitek-
ter. Efter föreläsningarna öppnas det 
upp för avslutande frågor och dialog 
med Mattias och Amanda. Ekologisk 
öl och smörgås till självkostnadspris.
 Samling: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
Info: Boel Hellman, 073-020 31 50, 
Anders Tranberg, 073-724 63 07.
Avgift: Gratis, max 90 personer. 

 MAJROSKOGEN  
 – VEDBRASA & VÅRVINTER 

22 FEBRUARI , SÖNDAG,  
KL . 11.00–14.00

Majroskogen har blivit allt mer känd 
och är värd besök året om. Anders 
Tranberg guidar oss runt i denna 
gammelskog som har riktigt höga 
natur- och rekreationsvärden. Vi kikar 
på djurlivet, inte minst fåglar den 
här tiden på året. Vi avslutar med en 
värmande björkvedbrasa. Ta med fika 
och något att grilla!
 Samling: Svedmyra T-bana.
Info: Anders Tranberg, 073-724 63 07.
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr.

MARS

 FILM I REPRIS:  
 DOKUMENTÄRFILMEN HOME

2 MARS, MÅNDAG, KL . 18.00

Klimatgruppen bjuder på en visning 
av den mycket vackra filmen HOME 
av den prisbelönta regissören Yann 
Arthus Bertrand. Med fantastiskt 
foto är filmen en kärleksförklaring till 
planeten Jorden. Ekologiska popcorn 
kommer att finnas!
 Samling: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
Info: klimatgruppen.stockholm.
Lan@naturskyddsforeningen.se
Avgift: Gratis, max 90 personer.

 FÅGELHOLKSBYGGE

3 MARS, TISDAG, KL . 18.00–21.00

En fågelholk är ett trevligt inslag i 
trädgården eller i skogen, men är 
också en viktig naturvårdsinsats. 
Bristen på gamla och lämpliga träd 
leder till bostadsbrist för många arter. 
Under sakkunnig ledning har du 
ikväll möjlighet att tillverka ditt eget 
bidrag till fåglarnas bostadsmarknad. 
Begränsat antal platser, så anmäl dig 
redan idag!
 Samling: Skarpnäck. Lokal och 
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fantastiska djurliv i Norden.
 Samling: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
Info och anmälan (så att vi vet hur 
många vi blir till kaffet): senast 
15/3 till Malin Norderman malin-
norderman@hotmail.com, 076-221 
45 70 kvällstid.
Avgift för föredrag: Icke medl. 70kr.

 FÖREDRAG MED  
 SEBASTIAN KIRPPU

18 MARS, ONSDAG, KL. 18.00–20.00

Skogskämpen Sebastian Kirppu blev 
vald till radiolyssnarnas egen som-
marvärd 2014. Idag berättar han för 
oss om hur den svenska skogen mår, 
hur viktig den är för oss och vilka eko-
systemtjänster naturen ger.
 Samling: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
Info: Sandra Olofsson,  
sjulsmark13@gmail.com
Avgift: Gratis, max 90 personer. 

 VÅRFÅGLAR I ÅGESTA

21 MARS, LÖRDAG,  
KL . 10.00–CA 13.00 

Sent i mars brukar vårfåglarna åter-
komma från Centraleuropa. Tofsvipa, 
starar, sånglärkor, ringduvor, orm-
vråkar m.m. Du som vill lära dig fler 
fågelarter, passa på nu! Vi tar oss till 
Ågestaborgen som ligger på Örnber-
get med den fantastiska utsikten. 
 Samling: Ågesta ridskola.  
Ta buss 833 från Farsta strand. 
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr.
Info: Anders Tranberg, 073-724 63 07.

 ÅRSMÖTE  
 STOCKHOLMSKRETSEN

25 MARS, ONSDAG, KL . 18.00 

Välkommen till Stockholmskretsens 
årsmöte. Förutom sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar läggs förslag om en 
stadgeändring. Läs förslaget på www.
stockholm.naturskyddsforeningen.se.  
Vi bjuder på lättare förtäring efter 
mötet.
 Samling: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
Anmälan: Senast 19/3 till Lovisa 
Ahlsten, lovisaahlsten@gmail.com. 
Ange om du vill ha specialkost.

APRIL

 VANDRING ÖVER  
 JÄRVAFÄLTET

11 APRIL , LÖRDAG, KL . 10.00–13.00

Vi vandrar i detta vackra grönområde 
mellan Akalla och Hjulsta och tittar 
på vårens skira grönska. Trots att det 
är ett kulturreservat hotas området 
på flera sätt: en ny begravningsplats, 
Förbifart Stockholm och det finns 
planer för en helt ny stadsdel! Guidar 
gör Ronny Fors och Beatrice Sund-
berg. Medtag fika.
 Samling: Akalla T-bana, upp-
gång Akalla by. 
Info: Ronny Fors, 070-896 36 07.
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr. 

adress meddelas vid anmälan. 
Info och anmälan: senast torsdag 
26/2 till staffan.willen@gmail.com, 
070-516 12 34 
Avgift: Medl. 50 kr, övriga 100 kr.  
I avgiften ingår material samt fika.

 GAMMALT BLIR TILL NYTT 

11 MARS, ONSDAG, KL . 18.00–21.00

Skapande workshop i samarbete med 
Röda Korset där gammalt blir nytt, 
slitet blir helt och bara fantasin sätter 
stopp. Inspiratörer är Pia Rydberg, 
klädskapare som blåser nytt liv i gam-
la trasor och Vinn Pitcher, lärare och 
konstnär som ser det vackra i ”skräp”. 
Vi renoverar kläder, syr lampskärmar 
och gör garnnystan av T-shirtar och 
plastpåsar. Ta med eget eller gräv i vår 
klädhög donerad av Röda Korset.
 Samling: Lokal meddelas vid an-
mälan. Begränsat antal deltagare.
Info och anmälan: Senast 8/3 
till Agnes Simon, agi.ide.simon@
gmail.com, 070-747 39 10,  
staffan.willen@gmail.com
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr.

 ÅRSMÖTE: SÖDERORT  
 FÖREDRAG: VILDA NORDEN

17 MARS, TISDAG, KL . 18.00

Till årsmötet bjuder vi på te/kaffe med 
smörgås. Efter mötet berättar biolog 
Henrik Karlsson, prisbelönt i flera foto-
tävlingar, om projektet "Vilda Norden". 
I TV visas mest exotisk utländsk natur, 
men vi har ett rikt djurliv i Norden som 
är värt att uppleva och bevara. Henrik 
visar sina bilder och berättar om vårt Ill
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skyddsforeningen.se eller Face-
book-event: Natutskyddsförening-
ens Klädbytardag Stockholm 2015.
mikanitzpettersson@gmail.com

 VÅRFAGNING PÅ EKUDDEN 

19 APRIL , SÖNDAG,  
KL . 10.00–CA 15.00

Vi räfsar bort fjolårets löv, kvistar och 
gräs från ängarna vid Ekudden så att 
inte ängsväxterna kvävs och för att 
underlätta slåttern. Därefter njuter vi 
av vårblommor, fågelsång och fika.  
Ta med matsäck och arbetslust! Vi 
står för redskapen.
 Samling: Flatens naturreservat, 
ängen på Ekudden vid Flatens 
norra strand, intill Listuddens gård. 
Ca 2 km söder om tunnelbanesta-
tion Skarpnäck. 
Info: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@
pp.ephone.se, 070-278 08 16.

 NATURPÄRLAN JORDBRO

26 APRIL , SÖNDAG, KL . 10.00–14.00

På Södertörn ligger en riktigt fin 
naturpärla där bävern lever sitt 
undanskymda liv. För länge sedan 
byggde folk en bro av jord och sten 
över bäcken och så fick platsen 
namnet Jordbro. Här ligger också 
Nordens största gravfält som är från 
äldre järnålder. Anders Tranberg är 
vår ciceron.
 Samling: Jordbro station, södra 
uppgången utanför utgången mot 
centrum. Pendeltåg från T-centralen.
Info: Anders Tranberg, 073-724 63 07.
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr.

 SOL I PRAKTIKEN

14 APRIL , TISDAG,  
KL . 18.00–20.30

Energigruppen bjuder in till en 
informationskväll med Örjan 
Lönngren, energirådgivare vid 
Stockholms Stads Miljöförvalt-
ning. Informationen vänder sig till 
privatpersoner och bostadsrätts-
föreningar och handlar om hur man 
idag med känd teknik och statliga 
investeringsstöd kan utnyttja solen 
och därmed få en ”grönare värld”.
Vi kommer att ta upp installation 
och regler för solceller, ekonomi 
och några exempel. Vi bjuder på 
fika i ”halvtid”.
 Samling: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr. 
Info: Energigruppen, Bertil 
Nyman, bertil-nyman@telia.com 
och Birger Eneroth, birgerene-
roth@yahoo.com
Anmälan: Senast 1 april till  
Birger Eneroth.
Avgift: Medl. 50 kr, övriga 70 kr.

 FÖREDRAG:VERTIKAL  
 STADSODLING? 

16 APRIL , TORSDAG, KL . 18.00 
Obs! Bar öppen från kl. 17.30

Författaren till boken Gatsmart 
odling, Ulrika Flodin, berättar om hur 
man skapar ett ekologiskt krets-
lopp i sin stadsodling. Plantagons 
grundare Hans Hassle, berättar 
om vertikal odling. Hur kan vi odla 
mat hållbart i städerna? Hör om de 
senaste teknikerna inom urbant 
jordbruk! Ekologisk öl och smörgås till 
självkostnadspris. 
 Samling: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
Info: Boel Hellman, 073-020 31 50, 
Anders Tranberg, 073-724 63 07.
Avgift: Gratis, max 90 personer. 

 KLÄDBYTARDAGEN

18 APRIL , LÖRDAG, CA KL . 12–16

Uppdatera vårgarderoben på ett miljö-
smart och roligt sätt. Du får lämna fem 
plagg och byta till dig lika många.
 Info: www.stockholm.natur-
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MAJ

 EKOPROMENAD RUNT  
 NYTORGET

8 OCH 9 MAJ, FREDAG OCH 
LÖRDAG, KL . 13.00–CA 15.00

Vi samlas för att promenera till 
ekobutiker runt Nytorget. Vi kommer 
att besöka dessa för att lära oss mer 
om ekoprodukter och miljömärk-
ningar. Turen avslutas med fika och 
diskussion. Om du vill lära dig mer 
och utforska din egen stad är det här 
en aktivitet för dig. 
 Samling: Åsögatan 115.  
Info: Sara Silander, 073-635 58 61, 
sarasilander85@gmail.com 

 VANDRING VID EKEBYSJÖN

9 MAJ, LÖRDAG, KL . 9.00–CA 15.00

Inte långt från Mörby Centrum ligger 
Ekebysjön inom Ekebysjöns natur-
reservat. Både sjön och området 
runtomkring sjön är underbart vackert 
och artrikt. Här finns mindre hack-
spett, duvhök, sparvhök, änder m. fl.  
I buskarna runt sjön sjunger flera 
arter av sångfåglar och utanför 
reservatet brukar näktergalarna hålla 
konsert. Ta med kikare, fågelbok och 
matsäck. Kläder och skor efter väder. 
Ledare är Einar Engström.
 Samling: Mörby Centrum utan-
för T-banestationen. 
Info: Einar Engström, 070-390 17 44.

 UTBILDNING OCH  
 COACHNING FÖR ETT  
 GRÖNARE LIV

Det kan vara svårt att leva som man 
lär. Är du en som gärna vill, men 
inte vet hur du kan leva mer miljö-
vänligt? Lugn, vi hjälper dig! Utbild-
ningen kommer bestå av två träffar 
under vilka deltagarna kommer att 
få lära sig praktiska tips och reda ut 
vad man själv kan göra för att bidra 
till en mer hållbar värld.

STEG 1

23 APRIL, TISDAG, KL. 17.30–20.30
Introduktion av coachningsverkty-
get. Vi inventerar problembilden och 
går igenom enkla tips och funderar 
kring varför det kan vara svårt att 
förändra sitt levnadssätt. Ekologisk 
fika med smörgås serveras.

STEG 2

5 MAJ, TISDAG, KL . 17.30–20.30
Fördjupning tillsammans med en 
coach. Vi fördjupar oss och tar 
fram en handlingsplan för vad 
du kan göra. Ekologisk fika med 
smörgås serveras.

 Samling: Naturskyddsfören-
ingen, Åsögatan 115 2 tr.
Info och anmälan: Senast  
1 april. Kajsa Resare Sahlin, 
ideell trainee: kajsa.sahlin@
gmail.com
Avgift: Medl. 100 kr, övriga 
150 kr. Anmälan och avgift gäller 
för utbildningens två steg. 

 RÅGSVEDS FRIOMRÅDE  
 – PÅ VÄG MOT RESERVAT 

10 MAJ, SÖNDAG, KL . 10.00–14.30

Kräpplaån, skogslindar, solbelysta 
ekbackar, sjöutsikt över Magelungen 
och fina kolonilotter. Motiven till 
att skydda Rågsveds friområde är 
många. Vår guide Anders Tranberg 
berättar om den mycket värdefulla 
Hanvedenkilen som binder samman 
Rågsveds friområde med naturen 
norr- och söderut. Ta med fika.
 Samling: Rågsveds T-bana. 
Info: Anders Tranberg, 073-724 63 07.
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr.

 FÖREDRAG: STADENS  
 GRÖNA INFRASTRUKTUR 

21 MAJ, TORSDAG, KL . 18.00 
Obs! Bar öppen från kl. 17.30

Pollinering är en av alla viktiga 
ekosystemtjänster i Stockholm. 
Därför har flera biodlare satt upp 
sina kupor i staden. Men ska vi ha 
bin i staden – och hur mår bina i 
stadsmiljön? Företaget Bee Urban 
lär oss mer om detta ikväll. Vi får 
därefter veta mer om skötsel av 
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vägrenar och andra spännande gröna 
ytor i vår stadsmiljö, och hur viktigt 
det är att dessa ytor bevaras ”vilda” 
(oklippta). Ekologisk öl och smörgås 
till självkostnadspris.
 Samling: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
Info: Boel Hellman, 073-020 31 50, 
Anders Tranberg, 073-724 63 07.
Avgift: Gratis, max 90 personer. 

 SANDEMAR 

23 MAJ, LÖRDAG, KL . 9.00–CA 15.00

Det har blivit tradition att besöka 
Sandemar på våren. Så gör vi även i år. 
Den här tiden på året finns det mycket 
att se och uppleva både för den fågel-
intresserade och den mer botaniskt 
inriktade. Ta med kikare, fågelbok, 
flora och matsäck. Kläder och skor 
efter väder. Ledare är Einar Engström.
 Samling: Svärdsnäsvikens 
naturreservat kl. 9.00. Ta buss 839 
från Handenterminalen till Dalarö. 
Stig av vid hållplats Svärdsnäsviken. 
Info: Einar Engström, 070-390 17 44.

 GRÖNA KILARNAS DAG 

24 MAJ, SÖNDAG

Se hemsida stockholm.naturskydds-
foreningen.se för aktuell information 
om denna dag då Storstockholms tio 
Gröna kilar uppmärksammas.

 SANKT PERSNYCKLAR  
 I LÖVSTA

27 MAJ, ONSDAG, KL . 18.00–21.00

Följ med till Stockholms enda lokal 

för den ovanliga orkidéen Sankt Pers-
nycklar. Göran Kvernes sköter om en 
äng i Lövsta, där orkidéerna plötsligt 
började blomma efter flera års hävd. 
Vi besöker även en fin ekbacke med 
en mindre äng. Guidar gör Göran 
Kvernes, Ronny Fors och Beatrice 
Sundberg. Medtag fika.
 Samling: Ta buss 541 från 
Vällingby tunnelbanestation till 
hållplats Riddersvik, eller buss 119 
från Hässelby strand. 
Info: Ronny Fors, 070-896 36 07.
Avgift: Medl. 40 kr övriga 60 kr.

 AFTER WORK  
 – ÅRSTASKOGEN 

28 MAJ, TORSDAG,  
KL . 18.00–CA 20.00

Anders Tranberg guidar till Årstasko-
gens många fina natur- och kulturvär-
den. Vi hoppas på en härlig vårkväll 
i detta (förhoppningsvis) nu invigda 
naturreservat. 
 Samling: Gullmarsplan, torget 
(blomsterhandeln). 
Info: Anders Tranberg 073-724 63 07.
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr.

 RESA: FLORARNA OCH  
 HÅLLNÄS I NORDUPPLAND 

29–31 MAJ, FREDAG–SÖNDAG

Florarna är ett vidsträckt våtmarks-
område med bl.a. orrspel. Håll-
näshalvön vid kusten har många 
spännande besöksmål: här häckar 
skräntärnan, gölgrodan leker och här 
blommar en mängd orkidéer. Odlings-
rösen och sjöbodar vittnar om ett 

gammalt kulturlandskap. I mån av tid 
stannar vi vid vallonbruket i Lövsta-
bruk. Vi vandrar i reservaten och gör 
utflykter med minibussar. Övernatt-
ning på vandrarhemmet Risön i 
Florarnas naturreservat
 Samling: Cityterminalen fredag 
kl. 15. Åter söndag ca kl. 19. Mer 
info vid anmälan. Självkostnads-
pris. Begränsat antal deltagare. 
Ledare: Lasse Lidgren och Staffan 
Hermansson.
Info och bindande anmälan: senast  
10/5 till Lasse Lidgren, lasse.lidgren 
@pp.ephone.se, 070-278 08 16.

JUNI

  NATURNATTEN  
  I RÅGSVEDS FRIOMRÅDE 

5 JUNI , FREDAG, KL . 18.30–SENT

Förra årets Naturnatt på Ekudden 
blev en succé med minnesvärda 
naturupplevelser. I år är vi på en udde 
vid sjön Magelungens nordvästra 
hörn. Vi grillar och låter naturens natt-
liga skådespel spraka loss. Guidning 
runt Ekorrberget med de majestä-
tiska skogslindarna. Se och hör när 
morkullorna ”drar” över kvällshimlen. 
Förbered dig på en fantastisk kväll! Vi 
bjuder på något att grilla. Ta med en 
varm tröja och gärna något varmt att 
dricka. Det går bra att ansluta senare 
om man inte kan komma kl. 18.30.
 Samling: Rågsved T-bana. 
Info: Einar Engström 070-390 17 44, 
einar2010@live.se, Anders Tran-
berg, anders.tranberg@gmail.com  
Se hemsidan för uppdaterad info!



11STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR

 AFTER WORK – KYRKHAMN 

9 JUNI , TISDAG, KL . 18.00–CA 20.00

Anders Tranberg guidar i Kyrkhamn –  
Lövstas många natur- och kultur-
områden. Vi hoppas på en fin kväll i 
detta (förhoppningsvis) nu invigda 
naturreservat.
 Samling: Busshållplats Barn-
hemsvägen. Buss 541 från Vällingby 
C direkt utanför T-baneutgången.
Info: Anders Tranberg, 073-724 63 07.
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr. 

 AFTER WORK  
 – SÖDRA DJURGÅRDEN 

17 JUNI , ONSDAG,  
KL . 18.00–CA 20.00

Anders Tranberg guidar bland Södra 
Djurgårdens natur- och kulturvär-
den. Vi besöker Isbladskärret, en lite 
exotisk fågellokal med bl. a. häckande 
hägrar. Har vi tur får vi även höra 
näktergalen sjunga i skymningen.
 Samling: Busshållsplats Block-
husudden. Ta buss 69 från  
Sergels torg.
Info: Anders Tranberg, 073-724 63 07.
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr. 

AUGUSTI

 SLÅTTER PÅ EKUDDEN 

9 AUGUSTI , SÖNDAG,  
KL . 10.00–CA 15.00

Vi slår ängarna vid Ekudden med 
lie. Efteråt räfsar vi och tar bort det 
slagna gräset. Ju fler vi blir, desto 
roligare har vi och desto större yta 
klarar vi av att sköta. Ta med klädsel 
efter vädret, heltäckande skor, fika 
och arbetslust. Kretsen håller med liar 
och räfsor. Välkomna!
 Samling: Flatens naturreservat, 
ängen på Ekudden vid Flatens norra 
strand, intill Listuddens gård. Ca 2 
km söder om T-bana Skarpnäck.
Info: Lasse Lidgren, lasse.lidgren 
@pp.ephone.se, 070-278 08 16.

 VINBERGET VID  
 VELAMSUND I NACKA

30 AUGUSTI , SÖNDAG,  
KL . 10.00–12.00

Kan man odla vindruvor på friland 
i Sverige och göra vin som går att 
dricka? Vad är ekologiskt vin? Få svar 
på frågor om svensk vinodling samt 
urban och ekologisk odling. Vinberget 
i Velamsund är en av Sveriges nord-
ligaste vinodlingar där det sannolikt 
funnits vinstockar sedan slutet av 
1600-talet, så förbered dig även på en 
spännande vinhistorisk resa. Vinbon-
den Staffan Willén står för guidning.
 Samling: Nedanför Vinberget. 
Buss 422 från Slussen kl. 09.12 
till Kihls gård. Där ansluter en 
minibuss till Velamsund. Alternativt 

ta en tidigare buss och gå 2 km 
från Kihls gård. Följ skyltning från 
Velamsunds P-plats.  
Se även www.velamsund.se
Info: Staffan Willén, 070-516 12 34.

SEPTEMBER

 VITABERGSPARKEN  
 NU OCH DÅ

6 SEPTEMBER, SÖNDAG,  
KL . 11.00–14.00

Karin Mehlis, landskapsarkitekt på 
trafikkontoret ger oss en inblick i hur 
de sköter stadens parker med alla sina 
träd, buskar och andra växter. Vi pratar 
också om Vitabergsparkens historia 
med kopplingar till byggnader, växtlig-
het och lämningar. Vid Groens Malm-
gård fanns t.ex. exotiska fruktodlingar!
 Samling: Framför Sofia kyrka.
Info och anmälan: Senast 5/9. 
Staffan Willén, 070-516 12 34, Staf-
fan.willen@gmail.com.
Avgift: Medl. 40 kr, övriga 60 kr.

Fo
to

: R
on

ny
 F

or
s

Fo
to

: K
as

pe
r S

al
in

, S
to

ck
ho

lm
s 

st
ad

sm
us

eu
m



12 PROGRAMBLADET FEBRUARI – SEPTEMBER 2015

NATURSNOKARNA I SÖDERORT
– FÖR DIG MELLAN 6 OCH 12 ÅR

Gillar du att snoka runt i skog och mark så 
häng med! Vi träffas och tittar på grodor, 
gråsuggor, sparvar och växter. Vi lär oss 
mer om naturen och lite om friluftsliv, men 
framför allt har vi roligt tillsammans.

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barnverksam-
het. I Stockholm Söderort har vi en egen klubb. Årsavgiften 
2015 i Natursnokarna Söderort är 100 kr per barn. 
 Anmäl dig som medlem till tomas@bergenfeldt.se. Ange 
namn, adress, hemtelefonnummer och födelseår. Samti-
digt betalar du in årsavgiften, 100 kr per barn, till Söderorts 
naturskyddsförenings plusgiro 367273-0.
 Som medlem får du programmet utskickat med E-post. 
Dessutom deltar du vanligtvis gratis på Söderorts natur-
snoksaktiviteter. För dig som inte har betalt årsavgiften 
kostar varje aktivitet 40 kr/person. Dina föräldrar får följa 
med gratis. Vid vissa aktiviteter kan en självkostnadsavgift 
för t. ex. material eller resor tillkomma.
 Vår hemsida hittar du på www.soderort.naturskydds-
foreningen.se Där lägger vi in eventuella nya aktiviteter, 
ändrade tider eller tips på andra arrangemang. Har du 
frågor, ring Tomas Bergenfeldt, 08-600 15 85.

Natursnokarna
– äventyr i naturen för barn och unga!

ISFISKE OCH ISKUNSKAP PÅ SÖDERBYSJÖN

14 FEBRUARI , LÖRDAG, KL . 13.30–15.30

Vad händer under isen? Vad gör fiskarna i mörkret? Enske-
de Sportfiskeklubb visar hur man borrar hål i isen och hur 
man använder pimpelutrustning. Vi studerar isens tjocklek 
samt provar ispik, kastlina och isdubbar. Fiskeutrustning får 
du låna men extra varma kläder behövs. Var särskilt noga 
med fötterna. Om det är blött, vattentäta kängor. Ta med 
isdubbar om du har men vi har några att låna ut. Matsäck!
 Samling: Kärrtorps T-bana kl. 13.00 för gemensam 
promenad. Start för aktiviteten kl. 13.30 på Söderbysjön!
Föranmälan senast 11 feb till Agneta Hammarskiöld, 
070-726 03 21, agneta.hd@delta.se

GÅLÖ – VÅRT MEST HAVSNÄRA 
NATURRESERVAT

29 MARS, SÖNDAG, KL . 10.10–CA 14.00

Inom bekvämt räckhåll från storstan finns här långa 
stränder med massor av klippor och stenbumlingar att leka 
kring. Och man ser ända till horisonten! Vi går en havsnära 
runda på 3–4 km med gott om stopp för lek. Säkert gör vi 
några strandfynd och hittar på lite hyss. Möjlighet finns  
till grillning.
 Samling: Pendeltåg 09.04 från Centralen till Väster-
haninge. Därifrån buss 845 kl. 09.43 till Skälåker. Med 
bil åk mot Dalarö till avtagsvägen mot Gålö och sedan 
till Skälåker. Buss hem 15.35, men det är inga problem 
och åka hem tidigare för den som har egen bil. Det 
brukar också gå bra att få skjuts hem.  
Info: Tomas Bergenfeldt, 070-484 83 84
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GRODOR, ORM OCH LAMM I TYRESTA 
NATIONALPARK

26 APRIL , SÖNDAG, KL . 10.10–CA 13.00

Spaning efter lekande salamandrar samt grodor och 
paddor! Pär Brännström, expert på grod- och kräldjur, 
guidar oss till groddjurens lekvatten. Om vädret är bra 
så finns stora chanser att få klappa ormar. Fåren har 
nu nyfödda lamm. Äventyr på Tjäderstigen med frågor, 
balansgång och spännande upptäckter. Matsäck. Grillmöj-
ligheter. www.tyresta.se.
 Samling: Nationalparkernas hus 10.10. Pendeltåg 
09.04 från Centralen till Handen. Med bil se hemsidan. 
Info: Tomas Bergenfeldt, 070-484 83 84.

KLIPPKLÄTTRING FÖR NYFIKNA BARN

10 MAJ, SÖNDAG, KL . 10.30–13.30

Gillar du att ta dig upp på stenar, träd och klippor? Prova 
klippklättring med rep och sele på en av Stockholms 
största klippor! Under säkra former får du prova på att 
klättra – två meter eller tjugo. Ledare: Johanna Wernqvist, 
auktoriserad klippklätterinstruktör. Klätterspecifik utrust-
ning finns att låna. Ha gärna skor med hård/styv sula för 
bästa grepp på klippan, varma kläder och matsäck. Cykel-/
hockeyhjälm om du har. Inga krav på förkunskaper. Pris 60 
kr för dig som betalat snokarnas årsavgift, annars 100 kr. 
Obligatorisk anmälan till ewahelenan@gmail.com.
 Samling: Pendeltåg från Centralen kl. 09.46 till 
Huddinge station. Därifrån med buss 714 till S:t Botvids 
begravningsplats där ledaren möter 10.33. Med bil E4:an 
söderut. Sväng av mot Huddinge (väg 259), följ Glöms-
tavägen. Ta av mot S:t Botvids begravningsplats. Kör rakt 
fram mot kapellet istället för mot Flottsbrobacken.  
Info: Helena Nilsson, 070-536 25 05.

GEOCACHING – SKATTJAKT MED MOBILEN

6 SEPTEMBER, KL. 10.30–13.00

En aktivitet för sakletare! Geocaching innebär ”skattjakt” 
med hjälp av en smartphone. Barn och föräldrar letar 

tillsammans i Nackareservatet m h a av medhavd smart 
telefon. För att få tillgång till koordinaterna, registrera i 
förväg en profil på geocaching.com. Därefter ladda ner 
appen C:geo till din telefon. Logga in på appen med 
samma användarnamn. Har du inte möjlighet att ladda ned 
appen, lär dig hur GPS:en i din telefon fungerar.  
OBS – utan smartphone kommer denna aktivitet inte bli 
meningsfull! Cacher innehåller ofta små bytessaker, typ 
leksaker eller souvenirer. Om du tar något, ska du lägga dit 
något annat av samma värde. Glöm inte matsäck! 
 Samling: Markuskyrkan i Björkhagen kl. 10.30. 
Info: Agneta Hammarskiöld, 070-726 03 21, agneta.
hd@delta.se

NATURSNOKARNA I GRÖNDAL , STOCKHOLM

Sedan 2008 finns det en grupp för Natursnokarna i 
Gröndal för åldrarna 7–10 år och deras vuxna. I dag är vi tre 
ledare: Eva Lindberg, Gerda Lindholm och Ulrica Jansson, 
som gör snokaktiviteter ungefär en gång i månaden. Vi har 
tidigare samarbetat med Friluftsfrämjandet – då kallades 
gruppen för Mullesnokarna. 

Vi arbetar med bl. a. träd- och fågelteman, vi fikar, pysslar 
och leker i massor. Nu senast hade vi Stenålderstema i 
Judarnskogen i Åkeshov. Vi lärde oss att göra upp eld med 
bågdrill och testade att gillra en fälla. 

Varje termin skickas ett mail ut till de som visat intresse. 
De som bor i närheten och anmäler sig först har förtur. På 
grund av stort tryck kan gruppen tyvärr inte vara öppen för 
alla varje gång (ibland har vi varit över 40 personer).

Under våren kommer vi troligen att jobba mer med att 
”hjälpa naturen” – hur kan Natursnokarna göra aktiviteter 
inom Naturskyddsföreningens prioriterade områden utan 
att gå in för mycket på allt elände? Kan vi bygga bort 
djurens naturbrist, bära grodor över vägar, sköta fler ängar 
och göra läppcerat som är bättre för hälsan?
 Vill du vara med på maillistan? Maila till Eva Lind-
berg på eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se
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Våra lokala grupper

 ANTI SCAMPI-GRUPPEN

Aktionsgruppen mot jätteräkor arbetar med att uppmärk-
samma problematiken kring produktionen av tropiska 
jätteräkor. Genom kontakt med grossister, affärer och 
restauranger som säljer tropiska jätteräkor försöker vi få 
fler att sluta denna handel. Några ekologiska alternativ 
finns inte, trots att flera kedjor säger sig göra vad de kan 
för att få så miljövänliga alternativ som möjligt. Vi ordnar 
seminarier, debatter och har kontakt med andra nationella 
och internationella grupper.
 Om du vill vara med i gruppen, anmäl ditt intresse till 
Gudrun Hubendick, gudrunhubendick@hotmail.com.

 ENERGIGRUPPEN

Den bästa kWh är den som inte används, det vill säga 
det gäller att spara! Den kWh som vi trots allt använder 
ska helst vara förnybar. Det är dessa två aspekter vi i 
energigruppen utgår ifrån. Gruppens medlemmar har 
olika bakgrund. Några har arbetat med energifrågor i sitt 
dagliga arbete – andra är miljöengagerade amatörer. Vi lär 
oss av varandra och försöker påverka enskilda konsumen-
ter och samhället i stort.  
 Kontaktperson: Bertil Nyman, bertil-nyman@telia.com.

 KEMIKALIEGRUPPEN

Vi i kemikaliegruppen är intresserade av de kemikalier 
som finns i vår omgivning. Vi arbetar med att nå ut med 
information och kunskap om kemikalier, hur vi kan hantera 
dessa i vår vardag och hur vi ska minska användningen 
av farliga kemikalier. Dessa finns i våra hem, elektronik, 

leksaker, förpackningar, hudvård, ja helt enkelt överallt. 
Kemikalierna påverkar miljön, djuren och oss människor. Vi 
anordnar seminarier, kemikalievandringar och studiecirklar 
för allmänheten.  
 Hör av dig till kemikaliegruppens kontaktperson: 
Anky Enskog, kemikaliegruppen@gmail.com

  GRÖNOMRÅDESGRUPPEN

Stockholm växer, vilket genererar planer på nya bostäder 
och vägar. Ofta inkräktar detta på grönområden. Även 
en till synes ointressant gräsplätt kan vara av stort lokalt 
rekreationsvärde eller en viktig spridningsväg för växter 
och djur. Därför söker vi nu dig som är intresserad av att 
på ideell basis arbeta med grönstrukturfrågor i relation till 
bostads- och vägbyggen m.m. 
 Kontaktperson: Anders Tranberg, anders.tranberg@
comhem.se

  HANDLA MILJÖVÄNLIGTGRUPPEN

Handla Miljövänligtgruppen arbetar med frågor som rör 
hållbar konsumtion och konsumentmakt. Vi arrangerar 
möten, filmkvällar, studiecirklar, klädbytardagar, gör butiks- 
och restaurangundersökningar och mycket annat. Vårt 
arbete ger ofta konkreta resultat, bland annat har vi bidra-
git till att en av Stockholms största Ica Maxi-butiker slutat 
sälja jätteräkor. Under klädbytardagarna de två senaste 
åren har över tusen besökare passat på att uppdatera 
sin garderob miljösmart. Vi behöver både dig som vill vara 
aktiv och dig som vill hjälpa till någon enstaka gång. Inga 
förkunskaper behövs. 
 Kontakta: sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se

 = Stockholmskretsen  = Söderortskretsen
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 ÄNGSGRUPPEN

Ängsgruppen leder Söderortskretsens skötsel av Ekud-
den vid sjön Flaten i Flatenreservatet i södra Stockholm. 
Vi har genom ett brukaravtal med Stockholms stad åtagit 
oss att sköta det 4,4 ha stora området och där återskapa 
ett ängslandskap med stort inslag av såväl äldre som yngre 
ekar. I den årliga skötseln ingår bl.a. lövräfsning, slåtter, 
slyröjning och städning. Vi följer också floran och faunan 
genom inventeringar. Vill du vara med? Välkommen till 
vårfagningen 19 april kl. 10.00 och de andra aktiviteterna på 
Ekudden. Se vårprogrammet.
 Kontakt: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@pp.ephone.se 
Thord Håkansson, 08-724 91 43, dagny.thord@gmail.com 
eller Birgitta Råstander, 08-94 13 89, birgitta.rastander@
hotmail.com.

  VATTENGRUPPEN

Vill du vara med och arbeta för renare vatten i Stockholm? 
Vårt vatten tampas med många olika problem som över-
fiske, läkemedelsrester och algblomning. Hjälp oss att 
bidra till en bättre vattenmiljö! Är du intresserad av vatten 
i din närmiljö, vill hjälpa till och driva kampanjer, utbyta 
kunskap och inspirera varandra i vattengruppen? Du behö-
ver ingen förkunskap för att gå med i vår lokala arbets-
grupp för vatten. Du bestämmer själv hur mycket du vill 
engagera dig. Det kostar inget att gå med. Intresserad?  
 Kontakt: Jofina Eveli, vattengrupp.stockholm@gmail.com

 NÄTVERKET STOPPA FÖRBIFART STOCKHOLM

Stockholms Naturskyddsförening arbetar tillsammans med 
Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm. Det ser mörkt ut för 
att stoppa förbifarten men vi jobbar vidare, dels för att det 
fortfarande finns ett motstånd, dels för framtida planer på 
fler motorvägar, t ex Östlig förbindelse. Vill du engagera dig? 
 Kontakt: Beatrice Sundberg, beatrice.sundberg@natur-
skyddsforeningen.se. Läs mer på: www.stoppaforbifarten.nu

VÅRA LÄNSGRUPPER

KLIMATGRUPPEN
Klimatgruppen arbetar för att skapa en större medveten-
het och förståelse för klimatproblematiken hos allmänhe-
ten i Stockholms län, men även att se möjligheter istället 
för problem! Gruppen träffas regelbundet och anordnar 
aktiviteter under våren, följ oss gärna på Facebook – 
Klimatgruppen i Stockholm. Är du nyfiken och vill veta 
mer? Tveka inte att kontakta oss på klimatgruppen: 
 Klimatgruppen.Stockholm.Lan@naturskyddsforeningen.se

CYKELGRUPPEN 
Vill du engagera dig i cykelfrågor ta kontakt med:  
 Cecilé Everett, cecile.everett@gmail.com.

SKOGSGRUPPEN 
Vi är en exkursionsinriktad arbetsgrupp som inventerar 
skogarna i länet. Vi arbetar med skogsbruksfrågor – som 
t.ex. rekonstruktion tillbaka till naturskogar. Vill du enga-
gera dig i skogsfrågor ta kontakt med:  
 Sandra Olofsson, sjulsmark13@gmail.com
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Snabbguide till aktiviteterna
KRETSARNAS VÅRPROGRAM

FEB 19 Stockholms framtida stadsrum och lekstråk
 22 Majroskogen – vedbrasa och vårvinter

MAR 2 Film i repris – dokumentärfilmen Home
 3 Fågelholksbygge
 11 Gammalt blir nytt
 17 Årsmöte: Söderort. Föredrag: Vilda Norden
 18 Föredrag med Sebastian Kirppu
 21 Vårfåglar i Ågesta
 25 Årsmöte Stockholmskretsen

APR 11 Vandring över Järvafältet
 14 Sol i praktiken
 16 Stadsodling på tvären
 18 Klädbytardagen
 19 Vårfagning på Ekudden
 23 Utbildning för ett grönare liv – steg 1
 26 Naturpärlan Jordbro

MAJ 5 Utbildning för ett grönare liv – steg 2
 8 & 9 Ekopromenad runt Nytorget
 9 Vandring vid Ekebysjön

 10 Rågsveds Friområde – på väg mot reservat
 21 Utveckla stadens gröna infrastruktur 
 23 Sandemar
 24 Gröna kilarnas dag
 27 Sankt persnycklar i Lövsta
 28 After work – Årstaskogen
 29–31 Resa: Florarna och Hållnäs i Norduppland
 
JUN 5 Naturnatten i Rågsveds friområde
 9 After work – Kyrkhamn
 17 After work – Södra Djurgården
 
AUG 9 Slåtter på Ekudden
 30 Vinberget vid Velamsund i Nacka

SEP 6 Vitabergsparken nu och då

NATURSNOK ARNAS VÅRPROGRAM

FEB 14 Isfiske och iskunskap på Söderbysjön
MAR 29 Gålö – Vårt mest havsnära naturreservat
APR  26 Grodor, orm och lamm i Tyresta nationalpark
MAJ 10 Klippklättring för nyfikna barn
SEP 6 Geocoaching – skattjakt med mobilen

STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING
Norrbackagatan 80, 113 41 Stockholm
sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se
www.stockholm.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.stockholm

SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENING
c/o Einar Engström, Majrovägen 29, 122 49 Enskede
einar2010@live.se
www.soderort.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.soderort



BLI MEDLEM !

Avgift: 295 kr/år. Anmäl dig här: 
www.naturskyddsforeningen.se


