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Naturkalendern i Stockholms län 
April 2017  

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

Lördag 1 april
Flyttfågelfest vid Lovö kyrka
Denna efterlängtade och exklusiva 
tradition innebär det första riktiga 
vårtecknet. Från kyrkbacken bör vi 
kunna välkomna sånglärka, skogs-
duva, ormvråk, tofsvipa och stare. 
Kanske några sångsvanar eller 
gåsplogar otåligt drar förbi under 
smäktande lockrop.  Det känns 
angeläget vara på ort och ställe när 
den första vågen av våra flyttfåglar 
hittat hem efter sin långa och stra-
patsfyllda resa. Vi vill också hedra 
deras granna vårdräkter med att våra 
huvudskådare Kenneth Bengtsson 
och Urpo Könnömäki infinner sig 
iförda oklanderlig vårskrud. Som 
lämplig rekvisita för övriga skådare 
rekommenderas kikare, gärna tub-
kikare. Samling kl. 08.30 vid Lovö 
kyrka. (Miljösamåkning kl. 08.00 
från kommunhuset Tappström.)

Mälaröarna

Klädbytardag!
Du tar med dig fem fina och fräscha 
vuxenplagg. För varje plagg får du 
en biljett som du kan byta mot ett 
nytt plagg. Det är helt gratis. Plagg 
som ingen väljer skänks till en lokal 
second hand-butik. Du får inte till-
baka kläderna. Inlämning av kläder 
sker 1 april, kl 10-11:30 och kläd-
bytet pågår mellan kl 12-15. Plats: 
Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1 
(precis intill tvärbanan/tunnelbanan 
Solna centrum). Har du frågor eller 
vill du vara med och hjälpa till? 
Kontakta Linda Bell, lindasbell@
gmail.com, 070-627 06 32.

Solna-Sundbyberg
 

Klädbytardag
För åttonde året i rad arrangerar 
Naturskyddsföreningen Sveriges 
största klädbytardag. Klädbytarda-
gen handlar, som namnet antyder, 
om att byta kläder med varandra. 
Man tar med max 10 stycken hela 
och rena plagg (vuxen eller barn 
spelar ingen roll) som man lämnar 
in och så får man välja lika många 
plagg att ta med sig hem istället. 
Helt gratis! Tid & plats: kl. 12.00 
– 16.00, Fiskarhöjden kvarters-
gård, Ostronvägen 4. Buss 465 från 
Nacka Forum till Ostronvägen eller 
Saltsjöbanan till Fisksätra.

Saltsjöbaden

Måndag 3 april
Fräsch på riktigt
Vad har tvålar, schampon och deo-
doranter med miljöförstöring och 
hälsoproblem att göra? Vad har du 
för grejer i ditt badrumsskåp egent-
ligen? Hur ska du bära dig åt för 
att göra kloka miljöval i djungeln 
av skönhetsprodukter? Vi hjälper 
dig att navigera rätt och göra kloka 
miljöval även från skönhetshyllan. 
Ta med en liten burk om du vill vara 
med och tillverka din egen deo-
dorant. I samverkan med Sigtuna 
kommun, Kultur och fritid.
Kl. 18.30 Märsta bibliotek, Märsta 
centrum. Föranmäl dig gärna så 
underlättas vår planering! Catarina 
Kignell-Lallo 070 -586 99 31 kig-
nell_lallo@hotmail.com

Sigtunabygden
 

Tisdag 4 april
Miljökoll på Danderyds 
sjukhus
85 000 akutsökande, 20 000 ope-
rationer och drygt 10 000 förloss-
ningar... Hur hanterar Danderyds 
sjukhus kemikalier, läkemedel, 
avfall m m för minsta möjliga mil-
jöbelastning? Frida Hemmingsson, 
miljöansvarig på sjukhuset, berät-
tar hur man arbetar för att minska 
påverkan på miljön. Tid & plats: Kl. 
18:00 - 19:30, Danderyds sjukhus, 
hus 50, plan 8, Stora konferensrum-
met. Kontakt: Kjell Rosén, 070-771 
42 48

Danderyd

Lördag 8 april
Vi rensar Norrtäljevikens 
stränder från plast
Häng med och gör en viktig insats 
och hjälp till att ta bort skräp längs 
med Norrtäljeviken. Plast och annat 
skräp förfular och förorenar vatten-
miljön och kan skada djur och annat 
levande. Denna aktivitet är dess-
utom rolig för både stora och små! 
Medtag matsäck, oömma kläder, 
handskar och stövlar. Om vädret 
tillåter kan även du som har våtdräkt 
ta ett dopp för att vidga sökområdet. 
Samling på parkeringsplatsen intill 
Grinds båtbrygga, vid Grindvägens 
slut. Anmäl dig gärna i förhand till 
Sean Dagerman, perestrojka100@
gmail.com eller 073-05 27 201. 

Roslagen

Antiscampidagen 2017
På årets nationella Antiscampidag 
ger vi extra uppmärksamhet åt 
problemen med odlade tropiska 
jätteräkor. Inte heller jätteräkor som 
är märkta med ASC, är hållbart pro-
ducerade. Vi samlas på Rikskansliet 
och delar sedan ut informationsma-
terial på gator och torg, till butiker 
och restauranger och ger en eloge 
till dem som skippat scampi! Sam-
ling: Kl.10.30 på Naturskyddsfören-
ingens rikskansli, Åsögatan 115, 2 
tr. Klart ca 14.30. Info & anmälan: 
Gudrun Hubendick, gudrunhuben-
dick@hotmail.com. 

Stockholm/Söderort
 

Söndag 9 april
Fagning i Pettsons hage
Kom och hjälp till att räfsa bort löv 
från ängen i Pettsons hage- Björk-
backen, Torp, Sorunda,– varje 
litet handtag för att gynna den fina 
floran i hagen är välkommet! Hagen 
gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvä-
gen och vik in till höger på en liten 
grusväg. Medtag matsäck, och ta 
även gärna med en räfsa. Tid: 10.30 
- 14.30. Kontakt: Leif Branting,  
leif.branting@gmail.com,  0722 044 
057.

Nynäshamn
 

Måndag 10 april
Makt över maten
Ta steget från förvirrad konsument 
till självförsörjande odlare och få 
giftfri mat, skönare fritid och ett 
rent samvete på köpet! Med ut-
gångspunkt från sin bok "Rätt ur 
jorden – handbok i självhushåll-
ning" berättar författaren och odla-
ren Bella Linde om konsten att odla 
grönsaker för husbehov. Samling: 
Kl. 18.00 på Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr. 
Ca 1 tim. Anmälan: Senast 6/4 till 
soderort@naturskyddsforeningen.
se. Info: gofi_aldstam@hotmail.
com, 073 844 68 68.

Söderort/Stockholm
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Söndag 16 april
Vårvandring i Skuruparken
Följ med på en vandring i Skurupar-
ken när den är som vackrast. Njut 
av blåsipporna och fågelsången. 
Gunilla Ingmar från Skuruparkens 
vänner berättar om parken och kam-
pen för naturreservatet som pågår 
alltjämt. Bitvis kuperade stigar. 
Medtag matsäck. Samling: Skuru-
stugan kl 11:00. Buss 409, 413, 414, 
422, 471 från Slussen, avstigning 
Skurustugans hållplats. Ca 3 tim. 
Info: Gunilla Ingmar, 08-716 98 75.

Nacka & Stockholm 

Torsdag 20 april
Grod-och paddkväll!
Vi möts kl 20.00 på parkeringen vid 
Fårdala ridskola. Grodexpert Pär 
Brännström tar oss med på grod-och 
paddspaning vid Kolardammarna 
och visar oss hur de ser ut och 
lever. Stövlar, ficklampa och varma 
kläder rekommenderas! Kul för hela 
familjen! Info: Madelene Tillbom,  
070-9907963.

Tyresö

Lördag 22 april
Fågelutflykt - Hjälstaviken 
Vi åker både från Kungsängen och 
Bro till en av Sveriges bästa fågel-
lokaler, Hjälstaviken (mellan Bålsta 
och Enköping), för en fantastisk 
förmiddag fylld av vårfåglar. Med-
tag matsäck och kikare. Kontakt: 
Michael Åkerberg, tfn 08-582 484 
33, 073-067 31 28 eller Linda Ire-
brand, tfn 070-331 66 16. Samling 
kl. 9:15 på parkeringen vid Bro C 
(delen närmast Enköpingsvägen) 
eller kl. 9:15 på parkeringen vid 
Kungsängens station (vid COOP) 
för samåkning.

Upplands-Bro

Möt den tidiga våren i 
havsbandet vid Östra Lagnö
Vi samlas kl. 08.00 vid P-platsen 
vid Östanå färjeläge för att  ordna 
samåkning i bilar. Vi tar oss över 
till Ljusterö med färjan. Vidare till 
Östra Lagnö, en pärla med om-
växlande natur och vyer mot havet 
långt borta. Där vandrar vi runt på 
stigarna och hoppas att få upp-
leva ejdrar och alfåglar, fågelsång 
över fälten och i skogen från de 
tidiga flyttfåglarna, kanske t.o.m en 
havsörn. Väder och tur avgör som 
vanligt. Ta med varma kläder, kikare 
och matsäck. Åter ca 14.30.
Kontakt: Sven Faugert, 070-493 19 
21, sven.faugert@faugert.se

Österåker

Söndag 23 april 
Fågelexkursion - Hjälstaviken
Samling vid Jakobsbergs station, 
infartsparkeringen på busstations-
sidan kl 05.00.Vi samåker i bilar till 
Hjälstaviken, som är en fin rastplats 
för många flyttare och även häck-
ningsplats för många arter. Först 
åker vi till fågeltornet på den 
nordvästra sidan av viken vid Hårby 
där parkering finns. Om tiden räcker 
till kan vi också stanna vid gömslet 
på sydöstra sidan. Kom ihåg mat-
säck, fika och kikare. Obligatorisk 
anmälan till Kennet för att säkra 
behovet av bilar. Mer info: Kennet 
Andersson, 070-728 50 57

Järfälla

Kräldjursvandring 
Dags för vårens mest spännande och 
uppskattade vandring! Vi samlas kl. 
10.00 vid Stockby motionsgård för 
en kort introduktion och presenta-
tion av de arter vi hoppas träffa på. 
Sedan tar vi en promenad i området 
och spanar efter ormar, paddor, 
salamandrar och annat som rör sig. 
Vandringen avslutas vid Långäng-
ens fågeltorn. Ca 2 tim. Detta blir 
den 21:a vandringen i rad som leds 
av Torbjörn Peterson. Han hoppas 
på bättre väder i år hälsar han! Info: 
Christian Gottlieb, 070 303 29 14.

Lidingö

Signalarter i skogen
Under kunnig ledning i form av 
Ronny Fors, från länsförbundets 
skogsgrupp, kommer vi att besöka 
de fina skogarna vid Domarudden i 
Österåker. Tanken är att vi ska lära 
oss känna igen de arter som, om de 
finns, visar att det är en värdefull 
skog ur naturskyddssynvinkel. Det 
är ofta mossor, lavar och svampar 
men det kan också vara insekter 
eller örter. Många av dessa arter är 
inte så svåra att lära sig. Vi räk-
nar med en rolig och lärorik dag 
i naturen. Glöm inte matsäck och 
kläder efter väder. Har du en kikare 
eller en lupp så ta med den. Samling 
vid Statoil i Vaxholm för samåk-
ning 9.20, ankomst Domarudden ca 
10.00. Info & anmälan: Jan Holm-
bäck 070-719 22 00.

Vaxholm & Österåker
 

Onsdag 26 april
Morkullekväll med 
trastsång
Följ med på en fågeltur med spaning 
efter morkulla och flera arter trastar 
runt Skårby gård. Vi har också 

chans att höra storlommen ropa 
från Bornsjön. Det här en av våra 
traditionella programpunkter som 
hör våren till. Tag med kvällsfika! 
Samling vid grillkiosken vid Salems 
centrum kl. 18.30 för samåkning 
(eller kom direkt till Skårbydam-
men vid gamla Södertäljevägen). 
Kontakt: Håkan Österlund, tel. 070 
555 30 88.

Botkyrka-Salem

 

”Trädens hemliga liv” 
Välkommen med på en vårprome-
nad där vi får en spännande inblick i 
trädens hemliga värld! Visste du att 
träd är kännande varelser som hör, 
smakar, minns, kommunicerar och 
samarbetar. Samling kl 18.30 vid 
informationstavlan på övre 
parkeringen vid Alby Frilufts-
gård. Ca 1,5 tim. Guide är skogs-
ekolog Tiina Vinter. Ta gärna 
med lite kvällsfika om du vill. Så 
fikar vi hemma hos en trädfamilj. 
Kontakt:tiina.vinter68@gmail.com

Tyresö

Söndag 30 april
Fågelspaning - Angarnsjön   
Vid månadsskiftet april-maj händer 
det väldigt mycket kring 
Angarnsjön. Då dyker många sk 
tropikflyttare upp i området. Vi 
kan förvänta oss t ex nyanlända 
ladusvalor, gulärlor, lövsångare 
och buskskvättor mm. Dessutom 
finns det goda chanser att se flera 
arter vadare som rastar i sjön. Stefan 
Paulin från Angarngruppen 
är vår guide. Plats & tid: Samling 
vid infartsparkeringen i Handen för 
samåkning  06.30.  Anmälan och 
upplysning, Sivert Carlson, sivert@
sikaby.se, 0730 650 850.

Haninge

Upptäck Grimstaskogen
Många har kanske varit hos ”gran-
nen” Judarnskogen, men Grimsta-
skogen har även den mycket att 
bjuda på. Våtmarken Råcksta träsk, 
naturskog, öppna gräsmarker och 
natursträn der skapar en varierad 
miljö med förutsättningar för en stor 
biologisk mångfald. Anders Tran-
berg guidar. Ca 5 km. Medtag fika! 
Samling: Kl.10.00 utanför Råcksta 
T banestation. Avslut Johannelund 
T banestation. Ca 3,5 tim. Info:  
Anders Tranberg, anders.tranberg@
naturskyddsforeningen.se, 073 724 
63 07. Avgift: Medlem 40 kr, övriga 
60 kr.

Stockholm/Söderort


