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Elcykel
vs
elbilen
Elcykeln och elbilen är de fordon som regeringen
satsar på just nu. Men hur ser satsningarna ut?
En ellastcykels energiförbrukning är cirka 10% av
en elbils. Elbilen kräver mer infrastruktur i form av
vägar och parkeringar. Regeringen lanserade 2016 en
cykelstrategi för ökad och säker cykling. Strategin
utlovar nio miljoner kronor för informationsinsatser
för att främst främja barn och nyanlända att cykla mer
och säkrare.
Jag har cyklat runt i kommuner och medverkat på
skolors cykeldagar. Cyklat på en infrastruktur där jag
som vuxen är osäker på vilka regler som gäller och
om bilisterna kommer att ta hänsyn. De flesta cykelvägarna är så smala att de blir svårt för snabbcyklande
pendelcyklister och barn att samsas på ett säkert sätt
på samma utrymme. Kommentarer som "varför måste
ni cykla så fort" är vanliga. Det är 30 km/t som är
laglig hastig, det är få bilkörande föräldrar som tar
hänsyn till begränsningen för att det går så långsamt.
En elcykel ger assistans upp till 25 km/h och det upplevs som fort. Pendelcyklister är de som valt att cykla
till och från jobbet. Är det för att informera barn och
nyanlända som de nio miljonerna gör mest nytta eller
är det till infrastruktur för cykling?
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Miljörätt seminarier
Länsträff

Foto: EcoRide
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Regeringen har utlyst pengar för att minska koldioxidutsläppen, från 1,2 miljarder till 700 miljoner kronor
per år. De 700 anslag som blivit beviljade berör olika
laddstationer och andra miljöbränslen med en sammanlagd summa på tusen miljoner kronor, det vill
säga en miljard. Sju beviljade anslag är för cykelsatsningar. Inducerad trafik betyder att de trafikslag
man bygger för är det som kommer att öka, det visste
forskarna redan på 70-talet.
Varför ska då en miljöorganisation satsa på cykling?
Cykelsatsningar är viktiga för att bilism tar utrymme
från grönområden och skapar buller medan cyklism
ger en hälsosammare befolkning och mer utrymme till
natur och grönområden.
Det är lättare att förtäta en stad utan platskrävande
bilar som står still. En studie visar att 430 personer
dör i onödan per år i Stockholms län på grund av
luftföroreningar. Luften kommer att bli renare med
elbilar men det tar inte bort utsläppen från däck- och
dubbdäck samt behoven och utsläppen av att skapa
infrastruktur. Det går åt mindre energi att använda ett
fordon på tjugo kilo jämfört med två ton. Då är frågan - när ska den riktiga cykelstrategin lanseras som
verkligen gör att cyklingen blir ett riktigt alternativ för
föräldrar och barn?
Ett tips till kretsarna: Prata med kommunerna eller
andra aktörer och se om ni kan uppmuntra dem att
tillsammans med er söka pengar för bättre cykelinfrastruktursatsningar, 700 miljoner kronor finns att söka
2018. Ni som vill ha tips, kontakta oss på Cykelgruppen Stockholms län.
Cécile Everett,
vice ordförande
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Länsträff

om VRL och valet 2018
Lördag 2 december
Den 2 december bjuder länsförbundet in till
diskussion om nya VRL och hur kretsar och
länsförbundet kan arbeta i valrörelsen.

VRL 2018-2022 - Diskussion

I början av november kommer riksstyrelsen att lägga
fram ett förslag till nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för
2019-2022. Förslaget ska ut på remiss i folkrörelsen i
samband med krets- och länskonferenserna. Syftet med
VRL-remissen är att styrelsens förslag till verksamhetsriktlinjer ska diskuteras och förankras ordentligt hos
folkrörelsen runt om i landet.
Var med och tyck till om riksstyrelsens förslag till
nya verksamhetsriktlinjer och gör din röst hörd under
höstens remissrunda! Representanter från riksstyrelsen
och rikskansliet leder förmiddagens diskussion.
Läs om VRL processen och hitta nuvarande VRL på
www.naturskyddsföreningen.se (sök på "VRL").

Val 2018 - Workshop

Vi vill att miljöfrågorna ska bli en central del i valdebatten nästa år och nu får vi möjlighet att få tips från
riksföreningen hur det kan gå till. Fokus ligger på att
sätta ihop en handlingsplan för att driva lokala miljöfrågor som enskilda kretsar, eller flera kretsar tillsammans, vill prioritera inför kommun- och/eller landstingsval och hur man kan jobba lokalt för att få upp
dessa på dagordningen.
Målet med workshopen är att skapa idéer, inspiration
och verktyg att ta tillbaka hem för att genomföra ett
lokalt valprojekt i er krets. Det är bra om ni till workshopen har med er en fråga ni skulle kunna tänka er
driva med er krets inför valet.
Workshopen leds av Margrét Sígurjóndóttir, projektledare politisk påverkan och analys på rikskansliet. Hon
projektleder även valprojektet mm.

Program
9.00 – 9.30

Fika och mingel

Diskussion om VRL,
		inkl.en paus

9.30 – 12.30

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 17.00

Hur kan kretsarna arbeta
inför valet 2018?

		

Praktisk information
Var?

Rikskansliet, Åsögatan 115
När?

Lördag 2 december, kl. 9.00 - 17.00
Anmälan och frågor?

Anmäl dig till Beatrice Sundberg senast
26 november på beatrice.sundberg@
naturskyddsforeningen.se.
Uppge ev allergier vid anmälan.
Kostnad?

!

Gratis. Fika, frukt och lunch står
länsförbundet för.

Kom och påverka föreningens framtid!
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08 644 52 70
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Foto: Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen

Seminarium om
Stockholms översiktsplan
Den 12 okt anordnade vi tillsammans med Stockholmskretsen, Samfundet St Erik, Byggnadsvårdsföreningen
och Urban City Research ett seminarium om Stockholms
översiktsplan.
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184 personer samlades i Z-salen på ABF-huset för
att lyssna till vad politikerna i stadsbyggnadsnämnden har att säga. Medverkande var Roger Mogert
(S), Sebastian Wiklund (V), Cecilia Obermüller
(MP) och Björn Ljung (L).
Wiklund sa bl a att de andra kommuner inte bygger och att Stockholm inte drar byggande från andra
kommun. I ÖP står var vi vill bygga, bl a Kista,
Skärholmen och Farsta. Mogert menade att det är
bra att vi bygger inifrån Stockholms kärna och utåt,
det är logiskt. Stor investeringsvilja sätter press på
staden. Men ny bebyggelse lagar såren och knyter
ihop stadsbebyggelsen. Obermüller sa att det inte är
ett självändamål att Stockholms ska växa, viktigt att
staden håller ihop socialt och att prisbilden är svår.
Ljung berömde de arrangerande organisationerna att
vi genomför detta tillsammans. Han tycker att ÖP-n
borde vara mer konkret och framhöll Vallentunas
ÖP och han tycker att vissa hus ska vi inte riva.
Det blev en intressant diskussion med hjälp av
de frågor vi hade ställt i förväg och de som ställdes
under kvällen. På slutet fick publiken komma med
frågor och kommentarer. Jag personligen tycker att
det var riktigt bra att vi var flera organisationer som
kunde ordna detta tillsammans.
Beatrice Sundberg

Foto: Beatrice Sundberg

Nysvenskar och
allemansrätten
Också nya svenskar behöver få komma ut i naturen.
Nya svenskar i vår absoluta närhet. De egna ungarna – där
går det ju liksom bara av sig självt. Vi tar dem med oss
när vi själva ger oss ut (jo jag vet att tonåringar ”inte tas
med”… men innan puberteten brukar det ju gå utmärkt).
Men de nya svenskar som kommer till Sverige som tämligen vuxna de blir inte lika självklart medplockade ut.
Det är en av orsakerna till att Länsförbundet beslöt nappa
på naturvårdsverkets erbjudande om att arrangera utbildning i allemansrätt för nysvenskar och alltså nu dragit igång
en serie kortkurser i samarbete med sfi-arrangörer. Där
behöver vi (Beatrice och jag) också lite stöd och medhjälp från er i kretsarna. För när vi väl träffat eleverna från
Afganistan, Eritrea, Iran, Syrien eller kanske USA så är ju
nästa steg att de fortsatt ska våga sig ut och då är kretsarnas
program ett utmärkt tillfälle. Nya medlemmar kan det bli

också! Så hör av er om ni har förslag på aktiviteter
– och så hör vi av oss till er när vi träffar grupper i
just ert ”distrikt”.
På bilden ser ni undertecknad i ett glatt fikasällskap med två sfi-lärare från Hallonbergens sfi
och fyra elever som alla för första gången i sitt liv
kommit ut i Igelbäckens fina naturreservat. Där har
vi promenerat på lättgångna stigar, plockat vackra
höstlöv, provsmakat slånbär (hm), lärt om farliga
liljekonvaljebär, plockat skräp som andra slängt,
lärt om hemfridzon och fridlysta djur och växter
och framförallt upplevt att naturen faktiskt finns
där – helt gratis och fri att besöka. Och så övat lite
på de för oss infödda så fullständigt självklara, men
för gruppen i stort sett okända, orden/företeelserna:
gran, tall, björk, kottar, löv och barr. - Hit ska jag
absolut komma tillbaka med mina barn, sa mannen
i sällskapet.
			
Maria Bergström
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Storstockholms naturguider tipsar;

ONSDAG 1 NOVEMBER - HÖSTLOV
Naturfilosofi och naturbingo i Hagaparken
En guidning för barn och vuxna i sällskap. Hitta
en svamp, kolla en bok, kryssa en gräsand…
naturen är en lekplats.Maria Bergström tar dig på
en tur genom Gustafs engelska park och medan
de skollovslediga letar kottar, löv och diverse
annat naturen bjuder på, får de vuxna en chans
att fördjupa sig i landskap och natursyn från
1500/1600-talet och framåt. Samling kl 11.05
vid busshållplats Haga Södra (buss 515 från
Odenplan). Avslut vid Koppartälten/Fjärilshuset.
Ca 3 km, 2,5 timmar

SÖNDAG 19 NOVEMBER
Flaten i tidsperspektiv
Man kan lätt luras att tro att det alltid sett likadant
ut på en plats. Sara Borgström tar dig med på en
resa genom tiden och berättar varför Flaten är ett
av Stockholms finaste naturområden. Vi möter
den rika natur som kännetecknar Mälardalen och
funderar på hur det kommer se ut i framtiden.
Samling kl 10.20 vid Orhem
(buss 180 fr Skarpnäcks allé),
avslut vid Flatenbadet (buss
816 mot Gullmarsplan
kl 14.10*). Ca 4 km, 4 timmar

SÖNDAG 5 NOVEMBER
Reservat på gång i Årsta
Upplev hösten i Årstaskogen. Anders Tranberg
berättar om det kommande naturreservatet, om
betydelsen av natur för hälsan och om den riktigt
gamla skogen som inte påverkats av modernt
skogsbruk. Samling kl 11.00 norra delen av
Tvärbaneperrongen Gullmarsplan.
Ca 3 km, 2½ timmar

SÖNDAG 26 NOVEMBER
Långholmen – en naturö
På straffångarnas gamla ö häckar alltjämt
ugglan, en råtta sprang tvärs genom guidegruppen för något år sedan och i början av detta
århundrade sprang en varg över Västerbron.
Malin Jonell leder denna skymningsvandring
förbi valkaskar och stenbrott. Samling kl 15.00
vid Suckarnas bro (Långholmsbron).
Ca 2 timmar

SÖNDAG 12 NOVEMBER
Tvärs över skog och berg – en långvandring
Blå spåret har fyllt 100 i år så passa på och
följ med Ronny Fors på en vandring längs en
av Sveriges äldsta vandringsleder. Genom
Nackareservatet och Erstaviks marker från Hellas
till Solsidan. Förbi klara skogssjöar, gammelskog,
torp, igenvuxna hagmarker, skog och hyggen.
Ta med matsäck för två raster. Samling kl 10.15
vid Hellasgården (buss 401 från Slussen mot
Älta) återresa från Erstaviksbadets hållplats,
Saltsjöbanan. Ca 10 km, 4½-5 timmar

•

Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i
Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt.
Nu kan du betala med SWISH!

•

Ta med matsäck/fika för turerna över 2 timmar. Bra
skor, sköna kläder och gärna kikare! Vandringarna
genomförs i alla väder - ingen föranmälan behövs!

*

kolla för säkerhets skull på sl.se
Mer information:

www.utinaturen.nu

Nya aktiva medlemmar?
Skicka namn och mailadress till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se så kommer de med i
distributionslistan för Månadsbladet och Naturkalendern!
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Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida

Torsdag 2 november
Hur har fåglar utvecklats
och hur lever de sina liv?

Amatörskådaren Sven Reinholdson
ger oss en inblick i hur fåglarna har
utvecklats. Hur kan ugglan med
hjälp av sin hörsel lokalisera sitt
byte så exakt, hur kan höken se ett
byte högt där uppe i skyn? Och hur
ser fåglarnas sociala liv ut? Samling:
Ansgarskyrkan, kl. 19.00. Ca 1,5
tim. Kontakt: Elvy Löfvenberg, 076840 06 57.
Lidingö

Rödlistade kärlväxter
bevakas av Floraväktare

Vilka ovanliga växtarter finns i
Södertälje och Nykvarn? Rolf Wahlström ger en inblick i hur Floraväktarna arbetar. Hur går bevakningen till och varför är det viktigt? Han presenterar också några
speciellt intressanta och skyddsvärda växtplatser i våra kommuner. Därefter öppet styrelsemöte
för alla medlemmar. Samling: Kl.
18.30 i ”Fuga”, Södertälje stadshus.
Södertälje-Nykvarn

Tisdag 7 november
Kuba – en fågelresa

Kubatodi. Foto: H Andersson

Följ med på en bildvisning från Birgits och Hasses fågelresa till Kuba
i våras. Här får vi uppleva flera
endemer, det vill säga arter som bara
fnns här. Några exempel är kubasmaragd, kubaspett och kubatrogon
(Kubas nationalfågel) och zapatagärdsmyg. Även världens minsta
fågel, bikolibri, dyker upp under
kvällen. Samling: Harbrostugan,
Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge
och Tumba, kl. 19.00. Kontakt:
Hasse Andersson, hasse.tullinge@
gmail.com.
Botkyrka-Salem

Den gåtfulla ålen

Arne Fjälling, disputerad fiskforskare och välkänd föredragshållare om
pelagiska märkvärdigheter, kommer
denna afton till oss för att berätta
om de senaste rönen om ålen, dess
vandringar och fortplantning.
Dessutom kommer Arne att beröra
orsakerna till denna attraktiva arts
drastiska minskning i våra vatten.
En from förhoppning är också att
Arne, i egenskap av uppfinnare och
kreatör, kunde presentera något bra
”recept” på hur beståndet skulle
kunna ökas i framtiden. En afton
med en toppenaktör som rekommenderas å det varmaste av vår
egen eminente limnolog Magnus
Fürst. Samling kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.
Mälaröarna

Onsdag 8 november
Föreläsningskväll om:

Hormonstörande ämnen

Välkommen på en inspirerande och
informativ föreläsningskväll om
hormonstörande ämnen. Vi kommer
bland annat att prata om vad
hormonstörande ämnen är, hur de
påverkar oss, vad lagstiftningen
säger, var värstingarna finns samt
konsumenttips. Vi har bjudit in tre
experter som belyser olika aspekter av ämnet: författaren Katarina
Johansson, forskaren Joëlle Rüegg
och sakkunnig Cecilia Hedfors.
Samling: Kl.18.30 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan
115, 2 tr. Ca 2 tim. Anmälan: Senast
6 november till kemikaliegruppen@
gmail.com.
Stockholm / Söderort

Torsdag 9 november
Naturvård i Sigtuna kommun

Kring Arlanda flygplats finns många
sällsynta växt- och djurarter. Under
kvällen får vi höra hur arbetet med

att skydda, vårda och utveckla naturområdena i vår kommun går till.
Maria Pettersson, kommunekolog
och Joakim Wester, naturvårdsekolog i Sigtuna kommun, samt
Magnus Persson, miljörådgivare
på Swedavia med ansvar för att
omhänderta biologisk mångfald på
flygplatsen berättar. Fika från kl.
18. Föreläsning kl. 18.30-ca 20.30.
Plats: Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. Föranmäl dig gärna
till tovebjorlin@gmail.com, 070496 07 00.
Sigtunabygden

Söndag 12 november
Röjardag vid Erken

Vid sjön Erken finns många fina
naturpärlor. En av dem är udden
Hasselhorn vid nordöstra delen av
sjön, vars stig har röjts av Naturskyddsföreningens skogsgrupp. Vi
vandrar stigen och planerar insatser
för att förbättra den så att ännu fler
kan uppleva området. Krävande
terräng kan förekomma. Samling på
parkeringen vid Friskis & Svettis
Norrtälje, Sportcentrum, kl. 09.00
för samåkning. Heldagsaktivitet. Ta
med matsäck, stövlar och oömma
kläder. Anmäl dig till Hilde Nystad,
hnystad@gmail.com, 073-6833565.
Roslagen

Onsdag 15 november
Bli miljömästare i
trädgården!

Vill du skapa en grönskande trädgård där både djur och människor
trivs! Med växter som lockar fjärilar, fåglar och bin? Där kompost,
gräsklipp och regnvattnet utnyttjas
och miljösmarta metoder motar
ovälkomna gäster... Sten Hellqvist,
biolog och pensionerad lärare i
växtanatomi och växtfysiologi samt
mångårig medlem i Naturskyddsföreningen, ger enkla och praktiska tips
och berättar om sin egen trädgård.
Föredrag och diskussion. Samling:
Sal Mörbygården, Kevinge Servicehus, Edsviksvägen 1A, kl. 19.00.
Cirka 1,5 tim. Kontakt: Lena Christofersson, 0733-12 89 28.
Danderyd

Biologiskt mångfald i våra
trädgårdar

Föredrag av Bo Eknert, biolog och
lärare i natur- och miljövård vid
Stockholms universitet. Hur gyn-

Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 8-2017 (november)

Gu

nas den biologiska mångfalden
trädgården? Fjärilar, bin och humlor
är viktiga pollinerare och fåglar
och rovinsekter håller skadeinsekter i schack. Samling: Kl.18.30 på
Åkersberga bibliotek. Kontakt: Åke
Strid, 070-663 0589.
Österåker

Torsdag 16 november
Studiebesök Bromma
avloppsreningsverk

Vill du veta hur vårt avloppsvatten tas om hand och renas – och
vad som ska och vad som inte ska
spolas ner i våra avlopp? Då ska
du komma med på detta studiebesök. Vi samlas vid Brommaplans
tunnelbaneuppgång för en kort
promenad till reningsverket. Obs!
Max 20 personer. Samling: Kl.13.00
på Brommaplans T-banestation. Ca
2 tim. Anmälan senast 12 november
till Elsa Lindahl, elsa.k.lindahl@
gmail.com, 070-445 21 27.
Stockholm / Söderort

Stressa av med en
stubbsittning!

När satte du senast av en stund för
att göra absolut ingenting? Och har
du någonsin gjort det utomhus – i
mörkret? En helt ovanlig torsdagskväll ger vi oss ut i höstmörkret.
När vi vandrar tyst I skenet från
fotogenlampor skärps sinnena.
Kanske får du en glimt av stjärnhimlen – eller så kan det regna och
blåsa. Det blir en del av upplevelsen. Den lugna vandringen övergår i
stillhet, och du får en stund bara för
dig själv omgiven av skogens ljud
och dofter. Vi går på delvis knöliga
stigar. Ledare: Bosse Rosén från Balansverkstan. Klä dig riktigt varmt.
Ta med sittunderlag. Samling:
Kl. 18.30 på första P-platsen vid
Nyforsvägens slut nära Hundängarna. (Rakt ner från busshållplats
Nyfors. Ta inte vägen till vänster
som förvirrande nog också heter
Nyforsvägen.) Välkommen till en
oförglömlig kväll!! Ca 2 tim.

Anmälan senast onsdag 15 november till solveig.dahl10@gmail.
com OBS. Max 12 deltagare. Pris
50:- som betalas kontant med jämna
pengar på plats 10 minuter före
start.
Tyresö

Tisdag 21 november
Den svenska skogen – från
naturskog till plantageskog

Föredrag av Sebastian Kirppu. Tid:
Kl. 19.00 – 20.30. Lokal: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i
f d Boo kommunalhus.
Busshållplats: Telegramvägen.
Nacka

Onsdag 22 november
Temakväll:

Människans förhållande
till naturen

Alf Hornborg är professor i humanekologi vid Lunds universitet.
Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i
olika kulturella sammanhang. För
oss ska han beskriva en del av de
slutsatser han drar av sin forskning
och försöka ge förslag på förändringsstrategier som förhoppningsvis
ska innebära att mänskliga samhällen gör kloka vägval i en tid där vi
överutnyttjar planetens resurser. Alf
Hornborg kommer att presentera
tankar som är ovana och för somliga
kanske provocerande, men viktiga
att ta del av då vårt lokala naturvårdsarbete även påverkas av ovanstående aspekter och perspektiv.
Samling: Kl.19.00 i Hörsalen,
Tibble gymnasium. Ca 2 tim.
Täby

Fredag 24 november
Leksaks-swap

En Köpfri Dag – handla genom att
inte handla. En hel dag utan att köpa
något, som en protest mot konsumtionssamhället. Det finns flera
skäl, bland annat gynnar du miljön
genom att inte handla sådant du inte
nödvändigtvis behöver. För att fira
"buy nothing day" med oss, kom
med dina barn (eller låna någon
annans) och byt dina gamla leksaker
som kan bli någons annans nya!
Ta med max 5 (hela & rena) leksaker som behöver hitta ett nytt hem,
få med dig lika många hem, eller
skänk vidare. Tid och plats: 15.3017.30 i Kyrkettan, Gustavsberg.
Värmdö

Lördag 25 november
Föredrag med
Felix Heintzenberg

Den välkända naturfotografen Felix
Heintzenberg besöker oss för att
prata om och visa bilder från
arbetet med boken ”Arktis” som
blev nominerad till Augustpriset
2016. Samling: Kl.14.30 på Mathiasgården vid Vallentuna kyrka. Ca 2
tim. Mer info kan fås via mail: vallentuna@naturskyddsforeningen.se
Vallentuna

Söndag 26 november
Fågelvandring - Järvafältet

Följ med på en fågelvandring
tillsammans med Naturskyddsföreningen och Järvafältets Ornitologiska
Klubb. Passar alla, oavsett fågelkunskaper eller nivå på intresse! Bengt
Sundberg leder vandringen och
har som målsättning att leta upp de
fåglar som är aktuella för årstiden.
Efter promenaden som tar ca två
timmar rekommenderar vi en smörgås med kaffe eller te på Naturkaféet vid Väsby gård. Samling 09:00
vid Naturskolan, Väsby gård.
Sollentuna

Måndag 27 november
Producera din egen solel!

Kan solceller vara lönsamt? Välkommen till ett informationsmöte
om regler och fördelar med att
installera och producera egen solel.
Eva Jernnäs, kommunens energioch klimatrådgivare i Vaxholm,
inleder och presenterar solkartan
för Vaxholm. Solkartan ger svar på
hur mycket energi du kan producera
på din fastighet. Representanter
från EON berättar om hur man blir
solproducent och svarar på frågor
om installation, ekonomi och regelverk. Användare finns på plats, som
kan berätta om sina erfarenheter.
Samling: Kl.18.30 på Hamngatan 50
(Kanonen). Info: Marianne HaugeGranqvist, 076-102 93 23
Vaxholm
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