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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 2 september
Slåtter i Pettsons Hage
Slipa lien och kom till Sunnerby 
och hjälp till. Hagen ligger bakom 
Slätkärrsvägen 5 (Sorunda Grupp-
boende). Vi börjar kl 11.00.
Kontakt: Leif Branting, 0722 044 
057.

Nynäshamn
 

Söndag 3 september
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 par-
keringen 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 sko-
gens 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 

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, Läns-
mansgården, Kantarellvägen 12, 
Åkersberga. Kontakt: Linda Wirén, 
076-421 20 34.

Österåker
 

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 Friluftsfräm-
jandets torp Stora Embarsboda, 
Rävsta. Kontakt: Gunnel Petersson 
073-076 91 38

Sigtunabygden

 

Svampvandring i 
Runbyskogen
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

Foto: Anna Holmgren

Pettsons hage

Torsdag 7 september
Möt Ebba Jordelius från 
Södertälje miljökontor
Ebba Jordelius presenterar Söder-
tälje kommuns förslag på nya miljö- 
och 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
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Söndag 10 september
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 identi-
fiera de olika arterna. När vi rastar 
äter vi vår medhavda matsäck och 
går tillsammans igenom de olika 
svamparna.
   Samling på parkeringen vid Gran-
skog, kl. 10.00. Ca 3 tim. Kontakt: 
Eva Grönlund, 08-583 507 35

Järfälla

Lieslåtter på Väddö
Hjälp till och gör en viktig och rolig 
naturvårdsinsats när vi slår och krat-
tar 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 tim-
mar, 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 ogynn-
samt kan datumet ändras.
   Föranmälan till Sean Dagerman, 
perestrojka100@gmail.com, 073-
052 72 01.

Roslagen

Söndag 17 september
 
Natursnokarna: 

Skogens skafferi
Vad bjuder skogen på för spännan-
de? Efter träffen bjuder vi på korv, 
saft, bullar och kaffe.
   Vi träffas vid vid Hällkanas natur-
reservat 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

Svampar i 
Flemingsbergsskogen
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 Fle-
mingsbergs pendeltågsstation. Tid: 
kl.9.25-15.00 ca. Samling: Busshåll-
plats 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

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 Ekback-
en, Centralvägen 55 i Åkersberga, 
kl 10.00. Ca 3 tim. Kontakt: Ann 
Sjölander (ann.sjolander@nui.se), 
070-888 53 16.

Österåker

Lördag 30 september
Lär dig tre nya svampar
Följ med på svamputflykt i Ågesta-
området med vår kunnige svamp-
guide 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 073-
697 68 14.

Huddinge

Adam och Eva

Rödgul trumpetsvamp. Foto: Rolf Harbom

Foto: Rolf Harbom


