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På gång i höst
Hoppas ni alla har haft en vilsam och trevlig sommar
med många naturupplevelser! Själv har jag bl a varit
vid kusten i Hälsingland och upplevt klapperstensfält i
ett naturreservat.
Under hösten händer som vanligt mycket saker,
både i riksföreningen, i länsförbundet och i kretsarna.
Miljövänliga veckan kommer att gå av stapeln under
vecka 40. Denna gång med fokus på tvål. Riksföreningen planerar att under hösten göra utspel och
kampanjer om klimatet och gruvindustrin.
Jag och flera personer på rikskansliet håller nu på
och planerar nästa kretskonferens. Den kommer att bli
någon gång i november. Då kommer vi prata om de
nya verksamhetsriktlinjerna 2019-2022 (VRL) som
riks kommer skicka ut på remiss under november och
december. På eftermiddagen kommer vi sen att få info
från riks hur man kan arbeta inför valet med lokala
frågor. Mer info om detta kommer i nästa Månadsblad.

!

KALENDER
17 september		
vecka 40		
12 oktober		

Cykelkarneval!
Miljövänliga veckan
Stockholms översiktsplan

Jag kommer under hösten att sitta med i en referensgrupp som ska prata om resursfördelningen i
Naturskyddsföreningen. På stämman i Skövde fick
riksstyrelsen i uppdrag att göra en resursutredning.
I verksamhetsberättelsen 2016 från riks kan man se
vilka intäkter och utgifter som riksföreningen har.
Naturskyddsföreningen är en folkrörelse och jag
tycker att det är väldigt viktigt att alla som vill ges
möjlighet att tycka till om nya VRL-en och få tips och
idéer från riks hur man kan arbeta lokalt för att våra
frågor ska bli en del av valrörelsen i kommunerna.
Den 12 oktober anordnar ett antal organisationer
tillsammans med Stockholmskretsen ett seminarium
om Stockholms översiktsplan. Jag har varit med i
planeringen för seminariet och tror att det kan vara
intressant och värdefullt för er som bor i andra delar
av länet också eftersom problematiken med att bygga
i natur- och kulturmiljöer är ett problem överallt. Mer
info på nästa sida.
Verksamhetsberättelsen 2016 från Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/
default/files/dokument-media/arsredovisning2016.pdf

Beatrice Sundberg
Ordförande
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SEMINARIUM 12 OKTOBER
Stockholms län

Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?
Seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm
Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat
ett förslag till ny översiktsplan. Ett samråd genomfördes under senhösten 2016 och ett utvecklat förslag
ställdes ut under sommaren. Stockholm stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna
ge klartecken till mycket omfattande nybyggande.
Intresserade medborgare och yrkesverksamma inom
sektorn bjuds in till ett seminarium som Stockholms
Naturskyddsförening, Samfundet S:t Erik, Svenska
Byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research arrangerar gemensamt. Vi vill höra hur stadens politiker
tänker sig kunna styra bebyggelsens utveckling samtidigt som viktiga värden i stadsmiljön stärks.

På seminariet kommer företrädare för stadsbyggnadsnämndens olika politiska partier att besvara frågor
från organisationerna och från publiken. Vi får också
veta varför just översiktsplanen spelar en så viktig roll
för den politiska styrningen av stadens bebyggelseutveckling.
När: Torsdag 12 oktober kl. 18.00-21.00
Var: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41.
Fri entré
Obs! Begränsat antal platser, föranmälan görs till
kansli@samfundetsterik.se

Föredrag om "Rätt med lite kött"?
Gunnel Petersson, och några av hennes vänner i Sigtuna, saknade en kokbok med recept på mindre mängder
kött och fisk. Hon funderade ett tag och sökte sedan
pengar till en studiecirkel med syftet att ta fram ett
recepthäfte med lättlagad mat som bara innehåller lite kött. Efter provlagningar och finputsning av
recept fanns det tillräckligt med material till den lilla
trycksaken. Man bidrog också med tips på hur man
tar hand om rester m m på bästa sätt. Så här står det i
inledningen:
" Det har kommit många signaler om att vi äter för
mycket av animalier och då främst nötkött .Vi kan
använda åkrarna för vår egen mat i större utsträckning medan hagar och betesmarker ger foder till fåren,
lammen och nötdjuren. De allra flesta recepten är lätta
och snabblagade. Vi vill på det här sättet ge tips på hur
man kan laga smart och gott för både vårt klimat, vår
natur, våra hav och vår hälsa. Häftet innehåller även
några recept helt utan kött. "
Nu är häftet klart och Gunnel är ute för fullt och
föreläser för många olika föreningar och grupper om
sina tankar bakom häftet.
- Jag kommer hemskt gärna till kretsarna i länet och
föreläser! Det är bara att höra av sig till mig, säger
Gunnel.(Kontakta Gunnel på tel 0730-76 91 38.)
Karin Schmidt
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Häng på du med!
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Söndagen 17 september Norrbro
(bro vid slo�et)

10:00- 18:00 Lastcykelmässa
14:00 Start av Karnevalståget går runt City,
Kungsholmen, Vasastan �llbaka �ll Norrbro.
Event: Lastcykelmässa, cykelshow, cykelmek,
cykelutställning, prova på en-hjuling, foodbikes.
Ingen anmälan, inga avgi�er.

Kom - hjälp oss att fixa!
Vi vill gärna ha några volontärer som hjälper till. Just nu söker vi:
1/ några som kan hjälpa till med att med ballonger, målarfärg, flaggor etc
få ekipagen mer karnevalslika. Prylarna kommer finnas på plats.
2/ sätter upp inplastade posters på strategiska ställen i gatumiljön
3/ lite cykeltransporter o dyl på karnevalsdagen. Lastcykel finns att låna.
Fler arbetsuppgifter kan säkert dyka upp.

Den 6 september 18.00 har vi nästa och sista planeringsmötet på Riksföreningen, i lunchrummet.
(Åsögatan 115). De som vill hjälpa till är välkomna. Vi bjuder på macka.

Anmäl dig till mig: Tomas Bergenfeldt, 0705 – 56 16 31, tomas@bergenfeldt.se
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Storstockholms naturguider tipsar;
SÖNDAG 3 SEPTEMBER
Höst i myrmarken - Långviksträsk
Kring sjön Långviksträsk på Ingarö ligger ett
stort, orört myr- och skogsområde. Mossemarker,
hällmarkstallskog, barr- och sumpskog, i stora
delar minst hundraårig och med god tillgång
på död ved, spår efter skogsbrand och stor
åldersspridning i trädskiktet. Margareta Lysell
guidar. En vildmarksupplevelse utöver det vanliga
– ändå så nära bebyggelse och storstad. Samling
kl 10.15 busshpl Fåruddsvägen (buss 429X*
från Slussen 9.37. Återresa från busshållplats
Vishamn kl 14.41. Ca 5 km, 4½ timmar.
TORSDAG 7 SEPTEMBER
Med barnvagn på Norra Djurgården
I naturen är barn suveräna. Minsta kryp är värt
uppmärksamhet. Blommorna går att tala med.
Kottar och stenar är för att samla på. Regn
är att plaska i, träd att klättra i och stigar och
skogsbackar är övning för fötter och balans.
Maria Bergström leder denna tur och berättar mer
om varför naturen är en så värdefull tillgång i små
barns utveckling och så bra för vårt eget vuxna
välbefinnande. Rast med tillfälle till matning och
blöjbyte under turen. Samling kl 11.00 vid T-bana
Universitetet. Ca 4 km, 3 timmar.
FREDAG 8 SEPTEMBER
Kolardammarna och invigning av
Albys nya groddammar
Kolardammarna i Alby naturreservat bidrar till
områdets biologiska mångfald samtidigt som de
renar dagvattnet från Bollmora och Öringe.Följ
med Martina Kiibus på en tur från dammarnas
inlopp till deras utlopp och var sedan med på
invigningen kl 14.Samling kl 12.15 busshållplats
Öringe (buss 875* från Gullmarsplan kl 11.52).
Avslut vid grod-dammarna nedanför Ahlstorp
(närmaste hållplats är Lummergången eller
Krusboda torg, buss 873 eller Öringe, buss 875).
Cirka 2 km, 1,5 timmar. Ingen avgift.

LÖRDAG 9 SEPTEMBER
Höst i Rudan, Handen
De flesta som är uppvuxna eller bor i Haninge
har någon gång varit i Rudan. Men många har
kanske bara kommit till gräsmarkerna vid gården
eller till den närmaste skogen. Malin Löfgren tar
dig lite längre in i området. Från gräsmarken vid
Rudans gård stiger terrängen brant uppåt och
på höjderna breder gammal hällmarkstallskog ut
sig, längre ner övergår skogen i blandskog med
inslag av glittrande mossar och myrar och längst
i norr ligger den trolska sjön Trylen. Turen går
på både större och mindre stigar och terrängen
är bitvis ganska brant. Samling kl 10.00 vid
raststugan, Rudans gård i Rudans naturreservat,
invid Handens pendeltågsstation. Ca 4 km, 3
timmar. Ingen avgift.
SÖNDAG 10 SEPTEMBER (Kulturarvsdagen)
Fysingen - forntid och fåglar
TISDAG 12 SEPTEMBER
Höst i Tyresö slottspark
SÖNDAG 17 SEPTEMBER
Långtur på Järvafältet
TISDAG 19 SEPTEMBER
Hela kroppen i naturen!
SÖNDAG 24 SEPTEMBER
N Djurgården (Stora Vargjakten) sv/eng
•

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!

*

kolla för säkerhets skull på sl.se
Mer information:

www.utinaturen.nu

Nya styrelsemedlemmar? Nya aktiva?
Skicka namn och mailadress till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se så kommer de med i
distributionslistan för Månadsbladet och Naturkalendern!
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Naturkalendern i Stockholms län
September 2017

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

Lördag 9 september
Svamputflykt

Vi hoppas på lagom med regn och
värme för att hitta många goda
svampar det här året. Våra duktiga
svampkännare hjälper dig att reda
ut vilka som går att äta och vilka du
ska undvika. Vi ordnar grilleld. Ta
med egen matsäck.
Samling kl. vid 10.00 Friluftsfrämjandets torp Stora Embarsboda,
Rävsta. Kontakt: Gunnel Petersson
073-076 91 38
Sigtunabygden

Pettsons hage

Lördag 2 september
Slåtter i Pettsons Hage

Slipa lien och kom till Sunnerby
och hjälp till. Hagen ligger bakom
Slätkärrsvägen 5 (Sorunda Gruppboende). Vi börjar kl 11.00.
Kontakt: Leif Branting, 0722 044
057.
Nynäshamn

Söndag 3 september

och vad du kan göra för att få dem
att trivas bättre.
Vi kommer att se hur det gått med
kompostexperimentet vi startade i
våras och guidningen avslutas med
en tipspromenad. Samarrangemang
med Åkersberga Trädgårdssällskap.
Tid & plats: 13:00 - 15:00, Länsmansgården, Kantarellvägen 12,
Åkersberga. Kontakt: Linda Wirén,
076-421 20 34.
Österåker

Svampens dag, i en
närliggande skog

Än så länge vet vi inte hur årets
svampsäsong blir men vi hoppas
hitta några spännande svampar att
plocka eller bara titta på. Ta med
matsäck, svampkorg och gärna
svampbok. Stövlar eller kängor
rekommenderas.
Hör gärna av dig till någon av
kontaktpersonerna så vi kan planera
gemensam transport.
Tid: 10.15-13.30. Samling på parkeringen vid Bro C (delen närmast
Enköpingsvägen) för samåkning.
Kontakter: Linda Irebrand, 070-331
66 16, eller Per-Ola Björn, 070-323
67 09.
Upplands-Bro

Vilda små kompisar i
trädgården

I skogen har varje djur och växt sin
roll och alla behöver varandra på
något sätt – de är alla del av skogens ekosystem. Några av djuren
är extra roliga att bjuda in till sin
trädgård, eftersom de kan hjälpa till
att göra den ännu trevligare att vara
i. Vi pratar om de som kan hjälpa
dig att jaga bort myggen, pollinera
dina växter och förbättra din jord

Foto: Anna Holmgren

Svampvandring i
Runbyskogen

Torsdag 7 september
Möt Ebba Jordelius från
Södertälje miljökontor

Ebba Jordelius presenterar Södertälje kommuns förslag på nya miljöoch klimatprogram.
Vi kommer också att diskutera om
Södertälje kommuns miljöarbete.
Därefter öppet styrelsemöte
för alla medlemmar. Samling kl.
18.30 i ”Fuga” i Södertälje stadshus.
Ca 2 tim.
Södertälje-Nykvarn

Vi samlas 10:00 vid Runbyskolan,
högstadiets matsal för en c:a tre
timmars vandring i olika delar av
Runbyskogen. Vi hoppas att hitta
många ätliga svampar i de ofta rika
markerna i Bergaskogen och övriga
delar av Runbyskogen. Vi kommer
även att titta på svampar som kan
förväxlas med ätliga för att se hur
man kan skilja de ätliga från deras
dubbelgångare. Ta gärna med
matsäck. Ingen föranmälan behövs.
Ledare: Niklas Johansson 072- 500
22 75.
Väsby
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Söndag 10 september

Rödgul trumpetsvamp. Foto: Rolf Harbom

Svampexkursion i Granskog

Vid den här tiden på året brukar det
bjudas på fina svampar i skogen om
vädret har varit gynnsamt. Somliga
är goda att äta och andra kul att
känna till. Eva Grönlund guidar oss
i området och hjälper till att identifiera de olika arterna. När vi rastar
äter vi vår medhavda matsäck och
går tillsammans igenom de olika
svamparna.
Samling på parkeringen vid Granskog, kl. 10.00. Ca 3 tim. Kontakt:
Eva Grönlund, 08-583 507 35
Järfälla

Svampar i
Flemingsbergsskogen

Adam och Eva

Lieslåtter på Väddö

Hjälp till och gör en viktig och rolig
naturvårdsinsats när vi slår och krattar Marn, ett av de artrikaste
orkidékärren i kommunen, som
ligger på Väddö nära Senneby. Du
behöver inga förkunskaper, men ta
gärna med kratta eller lie om du har.
Efter slåttern, som tar ett par timmar, fikar vi vid de vackra klipporna
ut mot Ålands hav.
Samling vid Senneby Trädgård
kl 10.00. Medtag fika, stövlar och
oömma kläder. Om vädret är ogynnsamt kan datumet ändras.
Föranmälan till Sean Dagerman,
perestrojka100@gmail.com, 073052 72 01.
Roslagen

Söndag 17 september
Natursnokarna:

Skogens skafferi

Vad bjuder skogen på för spännande? Efter träffen bjuder vi på korv,
saft, bullar och kaffe.
Vi träffas vid vid Hällkanas naturreservat kl 11.00 (nere vid stora
ladan). Ca 1,5 tim. Kontaktpersoner:
Ewa Tuneback, 070-682 08 68 och
Johan Näslund, 073-919 40 06.
Upplands-Bro

I skogarna söder om Flemingsberg
letar vi efter säsongens läckerheter.
Tänk att fylla skafferi och stekpanna
med vad skogen bjuder. Ta med
rejäla kängor/stövlar, kläder efter
väder, matsäck, korg, renskniv och
helst svampbeställningslitteratur.
Reseinfo: vi börjar vid Gladö
kvarn och avslutar troligen vid Flemingsbergs pendeltågsstation. Tid:
kl.9.25-15.00 ca. Samling: Busshållplats Hökärrsvägen. Buss 709 avgår
från Huddinge station kl 9.10. Obs!
SL:s tider är preliminära.
Info & anmälan: Senast 13/9 till
Lasse Lidgren, tel 070-278 08 16.
Söderort/Stockholm

Lördag 30 september
Lär dig tre nya svampar

Följ med på svamputflykt i Ågestaområdet med vår kunnige svampguide Kjell Jogrenius som tar
dig med på en spännande tur där du
garanterat får lära dig minst tre nya
svampar. Vi hoppas på en svamprik
höst!
Tid & plats: Samling kl. 10.00 vid
parkeringsplatsen till Ågestagårdens
friluftsområde (Bonäsvägens slut).
Hitta hit: Buss 833 mot Vidja från
Farsta strand till Ågesta friluftsgård.
Ta med: Svampkorg samt fika för en
paus i det natursköna området.
Kontakt: Kjell Jogrenius, tel 073697 68 14.
Huddinge

Söndag 24 september
Vi tittar på löv och pratar
om hösten

Var kommer höstens färger ifrån?
Varför blir det höstfärger? Det finns
mycket att undra över när naturen
förbereder sig för vintern. Vi tar en
sakta promenad och tittar på olika
löv och pratar om det och annat som
sker på hösten. Ta med matsäck och
varma kläder. Barnvagn går bra.
Anmälan till kontaktpersonen
senast dagen innan. Tid & plats:
Samling på dansbanan vid Ekbacken, Centralvägen 55 i Åkersberga,
kl 10.00. Ca 3 tim. Kontakt: Ann
Sjölander (ann.sjolander@nui.se),
070-888 53 16.
Österåker

Foto: Rolf Harbom
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