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   KALENDER
  
   22 februari     Seminarium Österleden 
      4 mars  Kretskonferens

!

Nytt år med nya naturupplevelser, möten och strider. 
För mig väntar nya kretsbesök också. Fram till nu 
har jag besökt 10 st kretsar och har således 15 st samt 
Symbios kvar.
   Under december och januari lyckades länsförbundet 
bli publicerade på nätet tre gånger, i Nacka Värmdö-
posten, SvD och DN. Alla debattartiklarna handlade 
om Östlig förbindelse.
   I Nacka-Värmdöposten skrev vi tillsammans med 
Nackakretsen och Nacka miljövårdsråd bl a att bilen 
inte är effektiv när man talar om användningen av en 
stads yta. Vi frågor också vilket samhälle vi vill ha. I 
dagsläget planerar myndigheter och politiker framtiden 
utifrån prognoser som tittar tillbaka i tiden och inte 
utifrån hur man vill att samhället ska se ut. 
   I en debattartikel i Svenska Dagbladet begär vi att 
en utredning ska titta på kostnader och konsekvenser 
om man bara har spårtrafik i Östlig förbindelse. Vi 
tycker att alla inblandade borde vara intresserade av att 
få samtliga fakta på bordet innan man bestämmer sig. 
Vilka framkomlighets-, system och stadsutvecklingsef-
fekter ger en ren spårlösning? Vilka blir kostnaderna? 
Hur kan den finansieras? Vilka blir miljöeffekterna? 
I mellandagarna fick vi även in en replik på Daniel 
Helldéns debattartikel om Östlig förbindelse i DN. 

Helldén (MP) är trafikborgarråd i Stockholm och ut-
tryckte en klar ställning mot Östlig förbindelse. 
Förutom att Östlig förbindelse planeras och Förbifart 
Stockholm byggs planeras även ett annat stort motor-
vägsbygge i länet. Det är Tvärförbindelse Södertörn 
som ska gå från Jordbro till Skärholmen och ansluta 
till Förbifart Stockholm. Tvärförbindelse Södertörn 
ger intrång i Flemmingsbergsskogens naturreservat 
och projektet har engagerat Huddingekretsen i flera 
år. En stor anledning till att Tvärförbindelse Södertörn 
byggs är att det ska gå tung trafik på den, från Norvik 
(hamnen i Nynäshamn) som sedan ska upp på Förbi-
fart Stockholm. Det här var en av anledningarna till 
att vi motsatte oss bygget av hamnen i Norvik. Den 
här planeringen i länet visar att politikerna har en lång 
väg att gå från ord till handling. Från Parisavtalet till 
ett transportsystem som byggs för att klara klimat- och 
miljömålen.  
   Under våren kommer länsförbundet anordna fyra 
seminarier om trafik. Det första redan i denna månad, 
22 februari (se Naturkalendern)  och det andra är 9 
mars (se sid. 3).

Beatrice Sundberg
Ordförande

Nytt år, nya tag

Debattartikeln i Nacka Värmdöposten
http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/ostlig-forbindelse-
forsenar-nodvandig-klimatomstallning/  

Debattartikeln i SvD
http://www.svd.se/utred-en-renodlad-ostlig-sparforbindelse/
om/debatt  
 
Repliken i DN
http://www.dn.se/debatt/repliker/planera-inte-for-mer-biltrafik/ 
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Välkommen  till  
KRETSKONFERENS
Lördag 4 mars 
Naturskyddsföreningens rikskansli,  
Åsögatan 115,  kl. 09.30-15.30

Program
09.30  Samling och fika 

09.45  Välkommen!
09.50  På gång i kretsarna

11.45 Riksföreningens ideella traineer  
 presenterar sig. Ta tillfället att träffa  
 ett ungt engagerat gäng som vill jobba  
 inom föreningen. 

12.00  Lunch

13.15 Inspirationspass ideellt engagemang  
 Kristina Keyzer är verksamhets- 
   utvecklare på Naturskyddsföreningens  
 regionala kansli i Mälardalen. Hon har  
 många  års erfarenhet av att jobba med  
 och inspirera ideella krafter. Kom och ta 
 del av hennes genuina engagemang för  
 folkrörelsen!

15.00  På gång i länsförbundet 
 Beatrice Sundberg berättar vad som är  
             på gång i länsförbundet. 

15.30  Avslutning

Om kretskonferensen

På gång i kretsar och länsförbund
Deltagare på kretskonferensen är styrelse-
ledamöter i kretsarna. Kom och dela med 
er av vad ni har på gång. Kom med bra tips 
på aktiviteter och marknadsföring av dessa. 
Berätta hur ni gör för att få fler aktiva till 
styrelsen eller på vilket sätt er krets värvar 
medlemmar. Ta gärna med aktuellt program. 
Kom och diskutera och utbyt idéer.

Ju fler desto roligare
Ju fler kretsar som är representerade desto 
roligare. Inbjudan är skickad till ordförande 
och postmottagare. Fler än en person från 
varje krets är välkommen. Hör gärna av er 
även om inte någon från er krets kan komma. 

Länsförbundet bjuder på vegetarisk fika och 
lunch. Uppge i din anmälan om du är vegan 
eller har några matallergier. Anmäl dig till 
katrin.hammarlund@naturskyddsforeningen.
se eller ring 070-234 01 17. Uppge vilken 
krets du representerar.
 

Välkomna!
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Torsdag den 9 mars 18.00-20.45 
(veckan efter sportlovet i Stockholm) på Brygghuset 
Norrtullsgatan 12N, plan 3.  
   Vi kommer inom kort att skicka ut en bilaga till 
Månadsbladet via e-post om hur ni registrerar er till 
seminariet.  
   Seminariet är kostnadsfritt, begränsat antal platser.

Kom och lär dig mer om nya 
tunnelbanelinjerna i Stockholm!

Program  

18.00-18.20 Fika med smörgås  
18.20-18.30 Inledning och välkomna,  
Naturskyddsföreningen i Stockholms län  

18.30-19.00 Tunnelbanans historia i Stockholm,  
Christoffer Sandahl, Museichef Spårvägsmuseet (alt. 
annan medarbetare från museet)  

19.00-20.00 Tunnelbanans utbyggnad i Stockholm. 
Stefan Persson, planeringschef SLL Förvaltning för ny 
tunnelbana  

20.00-20.45 Visioner om framtidens tunnelbana, 
summering och avslutning,  
Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

För mer information, kontakta Erik Beckman,  
erik.beckman@naturskyddsforeningen.se

Välkomna!

SÖNDAG 5 FEBRUARI
Träd och djur på vintern
Gå en söndagstur i Flatens naturreservat i sällskap 
med Sara Borgström. Här - bara någon mil från Sergels 
torg - kan man stöta på bäver, älg, räv, korp meståg 
och en och annan hare. Hur klarar de sig över kalla 
vintermånader? Och går det att känna igen lövträd på 
vintern när löven saknas (och var är löven)? Samling kl 
11.15 vid Orhem (buss 180 fr Kärrtorp kl 10.55*), avslut 
Flatenbadet (buss 816). Ca 4 km, 3 timmar. Ta med 
matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder 
om det är minusgrader.

SÖNDAG 12 FEBRUARI
Strömmen till Skeppsholmen 
Fågelmatningen i Strömmen har pågått sedan 
mannaminne – hur långt är det? För 121 år sedan 
blev växthuseffekten för första gången beskriven (av 

STORSTOCKHOLMS NATURGUIDER TIPSAR;
Svante Arrhenius), för 45 år sedan var det almstrid 
i Kungsträdgården och för 44 år sedan ägde FNs 
första miljökonferens rum Stockholmskonferensen. 
Anna Petri tar dig på en kort exposé från innerstad till 
skärgård: park, miljö och natur. Samling kl 12.00 vid 
Karl XIIs staty i Kungsträdgården. Ca 2 timmar 

LÖRDAG 18 FEBRUARI
Vinterfåglar vid Tyresö slottspark
Följ med Malin Löfgren ut i den engelska park som 
omger Tyresö slott och lär dig mer om fåglar på 
vintern. Vilka stannar, vilka passerar, vilka flyttar och 
hur är läget? Ströva vidare längs Folbrinksströmmen 
där strömstaren gärna dyker (och kungsfiskaren 
synts ibland), ut till havet och kanske skäggmesen 
på Notholmen. Samling kl 10.00 busshpl Tyresö 
Kyrka (buss 875 från Gullmarsplan kl 9.20). Ca 3 
km, 3 timmar. Ta med matsäck/fikaoch tänk på att ha 
ordentligt varma kläder om det är minusgrader. 

•	 Att	delta	kostar	100	kr,	80	kr	för	medlem	i		
Naturskyddsföreningen	och	under	18	år	fritt.	

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

Mer	information: 
www.utinaturen.nu

*      kolla för säkerhets skull på sl.se
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Sök projektpengar!

SCHYSST SOMMAR 

OCH VINTER
Vill din krets vara med och bidra till att Naturskydds-
föreningen blir mindre segregerad?
   Nu kan din krets söka projektbidrag för att starta 
"Schysst!" Ta chansen att bryta barriärer, och åstad-
komma målet att bli en folkrörelse som speglar dagens 
svenska samhälle.
    Läs mer på Naturkontakt, eller kontakta  
Dena Gevarez, dena.gevarez@naturskyddsforeningen.
se, 08-702 65 02

Alla hjärtans 
utmaningsforum! 

Tisdag 14 februari 
Samling 17.30. Mat serveras kl 18. Slut kl 21.00.  
Plats: Husby Träff Edvard Griegsgången 9, 164 32 
Kista (T-bana Husby) 
    Välkomna till en utvecklande kväll för Studiefräm-
jandets medlemsorganisationer!
    Under kvällen kommer ni att få möjlighet att 
diskutera de utmaningar som just era organisationer 
står inför, hur andra organisationer bland oss har löst 
samma problem, och en möjlighet att knyta kontakt 
med nya föreningar.
    Vi bjuder på middag: Somalisk/Eritriansk buffé! 
Mer info på Studiefrämjandet Stockholms hemsida.
Anmälan via länken nedan senast 6 februari 2017. 
https://www.netigate.se/a/s.
aspx?s=370549X78826024X22131

Att leda  
de ideella rätt
Tisdag 28 mars 
Är du ideell och aktiv i föreningslivet? Styrelseleda-
mot eller kanske valberedare? Då ska du boka in och 
delta i en engagerande workshop, baserad på aktuell 
forskning!
   Hur stärker vi engagemanget i våra föreningar?
Hur kan föreningen få flera aktiva medlemmar?
   I denna praktiska workshop får du verktyg för att:
1) förstå vad som motiverar folk att engagera sig.
2) utveckla strategier för att stärka engagemanget.
   Tid & Plats: Kl.18.30 – 21.00 på Studiefrämjandet, 
Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N. Max 20 deltagare
   Kostnadsfritt för våra samarbetspartners!
Mer info & anmälan:  
http://www.studieframjandet.se/Kurs/stockholm/
Att-leda-de-ideella-r%C3%A4tt/568800/
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Naturkalendern i Stockholms län 
Februari 2017  

Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.  
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida 

Lördag 4 februari
Strömstare,  
vandring vid Nyfors
Där Tyresö-Flaten rinner ut i Alby-
sjön bildas forsen Nyfors, som är 
en liten trevlig fors och en välkänd 
övervintringsplats för strömstare. Vi 
spanar efter strömstararna, och den 
som vill kan sedan vandra Sörm-
landsleden genom en vintervacker 
Tyresta nationalpark till Tyresta 
by. Ca 5 tim. Vi träffas vid Nyfors 
busshållplats kl. 11.00, anmälan 
till Thorbjörn Schwebs, thorbjorn.
schwebs@comhem.se.   
   Haninge

Lördag 11 februari 
Vinterkvist i Tyresta
Vi träffas vid busshållplatsen i Tyre-
sta by kl. 11.00. Därifrån gör vi en 
lättare vandring och tittar på vin-
terträden. Vi försöker artbestämma 
träd och buskar i vinterskrud, genom 
att titta på växtsätt, grensättning, 
knoppar och barkstruktur. Vi har 
en trevlig vinterdag i Tyresta och 
avslutar med fika, antingen medhavd 
eller inköpt på caféet.  Leder turen 
gör Lotta Falge lotta_falge@hotmail.
com, 070-8872337, och Lilian 
Lundin. 

Haninge

Söndag 12 februari 

 

 

Täbys Holkhögskola
Vi håller oss inomhus och snickrar 
holkar av olika slag. Du är välkom-
men oavsett ålder och erfarenhet av 
snickrande. Det blir en fortsättning 
på tidigare uppskattade träffar och 
nu ger vi oss på lite olika typer av 
holkar! Vill du snickra en holk för 
mesar, fladdermöss eller kanske bin? 
Hasse berättar om olika önskemål 
när det gäller boende i naturen.  
   Målet är att alla har en färdig holk 
med sig hem. Ta med något gott 
till fikapausen. Antalet deltagare är 
begränsat, plats meddelas vid anmä-
lan. Tid: kl 10-12. Anmälan senast 
onsdag den 1 februari till Kerstin 
Olsson, 08-756 60 08.

Täby

Onsdag 15 februari
Spindlar
Spindelexperten Jonas Sandström 
från Artdatabanken i Uppsala kom-
mer till oss och visar bilder samt 
berättar översiktligt om vår svenska 
spindelfauna. Han kommer också att 
berätta om Artdatabankens digitala 
satsningar där information och 
nycklar för vissa spindelgrupper 
(hoppspindlar och lockespindlar) 
snart kommer att läggas ut på nätet.
   Plats:  Nyängsvägen 37, den om-
byggda panncentralen nära Tullinge 
Centrum. Tid:  kl. 19.00. Kontakt-
person: Bo Ljungberg, tel. 070 889 
98 14, bo.ljungberg@yahoo.se.

Botkyrka-Salem

 
 
 

Film och samtal: Imorgon
”Vem kunde tro att det kunde vara 
så här roligt att rädda världen?” 
– TT.
 "Imorgon" är en fransk miljödoku-
mentär av skådespelaren Mélanie 
Laurent och filmaren och miljöak-
tivisten Cyril Dion som gjort succé 
i Frankrike, där den setts av över 
en miljon biobesökare och vunnit 
César Awards 2015 för bästa doku-
mentärfilm.  
   Istället för att visa på det allvar-
liga läget i raden av dystopiska 
miljöfilmer, berättar filmen med lätt 
hand om alla människor inom det 
civila samhället som faktiskt redan 
gör något för att vända utveck-
lingen. Vi får möta människor och 
organisationer från tio olika länder 
och tre kontinenter som ägnar sina 
liv åt att rädda vår planet! Inleder 
samtalet gör Sara Vikström Ols-
son, som jobbar med unga i Natur-
skyddsföreningen Riks, är styrelse-
ledamot i LSU och Green Europe 
och fd ordförande i Fältbiologerna. 
I samverkan med Sigtunastiftelsen, 
Omställning Sigtuna och biograf 
Gröna Ladan. Entré 50 kr.
   Kl. 19.00 Biograf Gröna Ladan, 
Gröna gränd 6, Sigtuna 
   Sigtunabygden

Fågelstudiecirkel
Är du nyfiken på vad det är för fåg-
lar du ser och hör och vill lära dig 
mer om fåglar och fågelskådning - i 
så fall är du varmt välkommen till 
en studiecirkel i vår! Vi ska lära oss 
känna igen de vanligaste fåglarna 
och deras läten, sätt att leva och 
deras samspel i naturen.  
  Tveka inte att börja, promenader i 
det fria blir garanterat mycket mer 
spännande och givande! Det blir sju 
tillfällen under våren. Tid & plats: 
19.00- 21.30, Länsmansgården, 
Kantarellvägen 12 i Åkersberga. 
Kostnad: 995 kronor. Samarrang-
emang med Vuxenskolan. 
Kontakt: Christoffer Hallgren, 070-
716 92 12. Studieförbundet Vuxen-
skolan: Bie Georgsson, 08-120 551 
53.

Österåker
 

Lördag 18 februari
 

Pimpel och iskunskap  
vid Flaten
Vad händer under isen? Vilka fiskar 
finns där nere och vad gör de i 
mörkret? Enskede fiskeklubb visar 
hur man borrar hål i isen och hur 
man använder pimpelutrustning. 
Vi studerar isens tjocklek, vattnets 
temperatur och pratar om vad man 
måste tänka på om man är på isen. 
Vi provar att använda ispik, kastlina 
och isdubbar. Fiskeutrustning får 
du låna, men extra varma kläder be-
hövs. Var särskilt noga med fötterna 
och ta gärna med en sittdyna att stå 
på. Ta med isdubbar om du har, men 
vi har också några att låna ut. Glöm 
inte matsäck med varm dryck!  
   Samling: Kl. 13.00 vid Flaten-
badet. Ca 2 tim. Buss 816 går från 
Gullmarsplan. Info & obligatorisk 
anmälan: Senast 15/2 till Agneta 
Hammarskiöld, agneta.hd@delta.se, 
0707  26 03 21 (kvällstid). 

Natursnokarna i Söderort
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Söndag 19 februari
Egen el från solen
Nyfiken på hur man kan tanka 
ner solenergi och fixa sin egen el? 
Kerstin Lönngren visar sin solen-
ergianläggning på stugan i Ekedals 
fd koloniträdgårdsområde i södra 
Huddinge.
   Vi bjuder på solfika. Tid & plats: 
Kl.11.00, Ekebydals byväg 28. Ca 1 
tim. Hitta hit: Buss 865 till Lissma 
skola och promenad ca 1 km eller 
buss 709 till Ekedal. Med bil kör 
Haningeleden, avfarten mot Ådran 
och Paradiset, strax därefter par-
keringsplats P2. Kontakt: Kerstin 
Lönngren, 070-572 12 72. 

Huddinge

 

Onsdag 22 februari 
Australien – en naturresa 
i mångfalden bland fåglar, 
pungdjur, ödlor m.m. 
Ikväll får vi följa med på Birgits 
och Hasses resa i höstas till Queens-
land. Vi får uppleva mångfalden av 
naturtyper och dess fauna. Vi reser i 
kustregnskogar, grässlätter, eukalyp-
tusskogar och havsstränder. Många 
av arterna är endemer, d.v.s. finns 
enbart här i Australien.  
   Ikväll möter vi bl.a. papegojor, 
lövsalsfåglar, kängurur, koalor, öd-
lor och en och annan spindel. Plats: 
Nyängsvägen 37, den f.d. panncen-
tralen nära Tullinge Centrum. Tid: 
kl. 19.00. Kontakt: Hasse Anders-
son, tel. 070 657 35 39,   
hasse.tullinge@gmail.com.

Botkyrka-Salem

Torsdag 23 februari
Fräsch på riktigt
I grejerna vi använder för att bli 
fräscha finns ironiskt nog många 
ofräscha ämnen. Ämnen som kan 
vara skadliga både för dig och för 
miljön. Många produkter tas upp 
av huden och för flera av dem finns 
det inget regelverk, som för t ex 
hormonstörande ämnen. Till slut 
hamnar många av kemikalierna i 
produkterna i haven via våra re-
ningsverk, och det har visat sig att 
fiskyngel får i sig små plastpartiklar, 
som kan komma från hygien- och 
skönhetsprodukter, istället för de 
plankton de borde äta för att växa 
och bli stora.   
   Ikväll ska vi få chansen att lära 
oss mer om detta och samtidigt få 
lite tips om hur vi kan göra bättre 
val i affären. Jana Weiss som är mil-
jökemist och arbetar på Stockholms 
universitet och på SLU i Uppsala 
kommer och berättar för oss.
   Tid & Plats: Kl. 19.00, Åkers-
berga bibliotek. Ca 2 tim. Kontakt: 
Ann Sjölander, ann.sjolander@nui.
se, 070-888 53 16

Österåker

Söndag 26 februari
Majroskogen  
- vedbrasa & vårvinter
Anders Tranberg guidar oss runt i 
denna gammelskog som har riktigt 
höga natur  och rekreationsvärden. 
I Majroskogen har flera så kallade 
nyckelbiotoper utsetts.  
   Vi kikar på djurlivet, inte minst 
fåglar vid litet fågelbord. Vi avslutar 
med en värmande björkvedsbrasa. 
Ta med fika och något att grilla! 
Samling: Svedmyra T banestation, 
kl 10.00. Ca 3 tim. Info: Anders 
Tranberg, anders.tranberg@natur-
skyddsforeningen.se, 073 724 63 07. 
Avgift: Medlem 40 kr, övriga 60 kr.

Stockholm & Söderort
 
 

Måndag 27 februari
Sol i praktiken 
Energigruppen inbjuder till en infor-
mationskväll med Örjan Lönngren, 
energirådgivare vid Miljöförvalt-
ningen i Stockholm. Informatio-
nen vänder sig till privatpersoner, 
bostadsrättsföreningar m.fl. och 
handlar om hur man i dag med känd 
teknik och statliga investeringsstöd 
kan utnyttja solen. Installation och 
regler för solceller, ekonomi och 
några exempel. Vi bjuder på fika. 
Samling: Kl. 18.30 på Naturskydds-
föreningens rikskansli, Åsögatan 
115, 2 tr. Ca 2,5 tim. Info & anmä-
lan: Birger Eneroth, birgereneroth@
yahoo.com, 08  766 44 06.

Stockholm & SöderortKoala. Foto: H Andersson

SEMINARIUM 22 FEBRUARI
 
Österleden - förenlig med 
klimatmålen?
Österleden/Östlig förbindelse är 
en sexfilig motorväg i tunnel mel-
lan Nacka och Ropsten. Biltrafiken 
kommer att öka kraftigt. Det strider 
klart mot klimatmålen. En betydande 
del av trafiken kommer att ha mål i 
innerstaden via Gärdet/Valhallavä-
gen och Ropsten/Lidingövägen. Det 
innebär ökad trängsel, buller och 
avgaser.  
   Vid ett seminarium den 5 oktober 
2016 fick vi höra hur planerna ser ut 
och vad trafikforskare anser. På detta 
andra seminarium ska alternativ till 
Österleden presenteras och vi ska 
höra var politikerna står.  
   Arrangörer är ABF, Stockholms 
Naturskyddsförening, Naturskydds-
föreningen i Nacka, Naturskyddsför-

eningen i Stockholms län, Förbun-
det för Ekoparken, Klimataktion 
Stockholm m.fl.  
   Samling: Kl. 18.00 i Katasalen, 
ABF huset, Sveavägen 41. Ca 2,5 
tim. Info: Elisabeth Edsjö, elisabeth.
edsjo@bostadslaget.se, 070 324 54 
95.


