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Tack för i år!
Årets sista kvällsaktivitet blev för mig ett författarsamtal mellan Mattias Svensson, liberal som har
skrivit boken ”Miljöpolitik för moderater” och Jens
Holm, vänsterpartist, som har skrivit boken ”Om inte
vi, vem?”. Samtalet skedde på den liberala tankesmedjan Fores inför ett 50-tal personer. Personligen
tycker jag att ett ”samtal” är en väldigt trevlig form
att lyssna på för det blir ofta inte några påhopp eller
aggressiv stämning.
Mattias var tidigare klimatskeptiker men blev undan
för undan mer skeptisk till sin klimatskepticism. Som
liberal tycker han att staten ska lägga sig i minimalt
men det kan behövas att den gör det när det finns en
skada för andra. Han tycker att vi borde betala vad saker faktiskt kostar. Jens tycker å andra sidan att staten
ska göra mer eftersom det är staten som bygger vägar/
järnvägar och andra stora system och även stiftar lagar. Han är frustrerad över att det händer så lite och att
det går så långsamt. Båda berömde varandras böcker
och sa att det är viktigt att läsa vad personer som inte

KALENDER
3 mars		
15 april		

!

håller med en i sakfrågan säger och vilka argument
man använder.
Något som de båda borde vara överens om, liksom
alla politiska partier, är att ta bort miljöskadliga subventioner. Frågan om miljöskadliga subventioner är
en av frågorna riksföreningen kommer att fokusera på
under nästa år. Den andra frågan är biologisk mångfald. Subventioner är just exempel på en sådan fråga
som är svårt för enskilda medborgare att påverka men
en stor aktör som Naturskyddsföreningen har en stark
röst och kan förhoppningsvis påverka politikerna.
Jag personligen tror att det måste finnas plats i vår förening att göra både och. Både påverka politiker och de
stora systemen men också påverka individer att göra
informerade val i vardagen.
Det kommer att hända mycket under 2018, inte
minst riksstämman i Uppsala 15-17 juni där nya VRL
(framtidsstrategin) ska tas och ny riksstyrelse väljas.
Slutligen vill styrelsen och kansliet tacka er alla som
har jobbat i Naturskyddsföreningens namn under året
och efter lite välbehövlig vila tar vi nya tag och samlar
på oss nya naturupplevelser under 2018!
Beatrice Sundberg
Ordförande

Länsträff
Länsstämma
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Sökes:
Stockholms län
Styrelseledamöter
till länsförbundet
Naturskyddsföreningen i Stockholms län stöttar länets
kretsar och arbetsgrupper, påverkar och opinionsbildar
i regionala miljöfrågor, och är huvudman för det regionala kansliet i Stockholm. Nu söker vi styrelseledamöter som vill vara med och ta ansvar för vår verksamhet.
Styrelsearbetet bedrivs på styrelsemöten på kvällstid
i centrala Stockholm (ca 11 st/år), men det är också bra
om man kan delta och hjälpa till på några av länsförbundets arrangemang. Du är intresserad av miljöfrågor, har erfarenhet av att arbeta i en krets eller arbetsgrupp och vill gärna delta i Länsförbundets verksamhet. Styrelsen söker också ledamöter med erfarenhet
av eller kunskap om ekonomi, verksamhetsutveckling
eller arbetsgivarfrågor.
Om du vill veta mer, eller vill nominera dig själv eller någon annan (som är tillfrågad), kontakta valberedningen så snart som möjligt:
Martin Lindén, bmelinden@gmail.com
Eivor Niklasson, eivor.niklasson@telia.com
Martin Dahl, ma.dahl@hotmail.com

Viktiga datum

7

januari
Sista dag
att tycka till om
riks VRL

31

31

januari

januari

Sista dag
för motioner
till
riksstämman

Sista dag
att nominera
ledamöter till
riksstyrelsen

3

mars
Länsträff om
cykelfrågor

Länets skogsgrupp
tar nya tag 2018
Länets skogsgrupp träffas den 24 januari kl 18:00 på
riks, Åsögatan 115. Träffen inleds med att Malin Sahlin, skogshandläggare på riks berättar vad som är gång
på riks vad gäller skogsfrågor och efteråt diskuterar vi
vad vi vill göra i skogsgruppen kommande år.
Anmälan till Ronny Fors senast den 23 januari på
ronny.fors@naturskyddsforeningen.se för att kunna
beräkna fika.
Beatrice Sundberg

15
april

Länsstämma
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Cykelkarnevalen
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Länsträff !
Lördag 3 mars
Flera personer än någonsin cyklar i Stockholms län och
intresset för cykling är stort. Vi i länsförbundet vill därför bjuda in alla medlemmar till en heldag om cykling.
Martin Emanuel är forskare och har skrivit boken
”Trafikslag på undantag” (2012). Han kommer att ge
oss en överblick varför trafiken ser ut som den gör
Stockholms län.
Björn Sax Kaijser arbetar på det regionala cykelkansliet i Stockholms län. Han har varit med och tagit fram
Sollentunas cykelplan. Han kommer att berätta om det
arbetet.
Cécile Everett, ledamot i länsförbundets styrelse
och sammankallande i cykelgruppen kommer att vara
moderator och berätta om cykelgruppens arbete.
Efter lunchen kommer ni i kretsarna att få tillfälle
att berätta hur ni vill arbeta med cykelfrågor, kanske
i samband med valet, men även vad som är på gång i
kretsarna.
Var?
Naturskyddsföreningens Rikskansli, Åsögatan 115.
Kostnad? Träffen är gratis.
Allergi? Uppge i anmälan om du är allergisk mot
något.
Anmäl dig!
Anmälan sker till Beatrice Sundberg på
beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se
senast 22 februari.

Björn Sax Kaijser,
cykelsamordnare SLL.

Martin Emanuel,
författare och forskare
på Uppsala Universitet.

Program
9:30 - 10.00 Fika
10:00 – 12:30 Föredrag av
		
Björn Sax Kaijser och
		
Martin Emanuel samt
		
diskussion. Samtalet leds av
		Cécile Everett.
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:30 Kretsarna berättar vad som
		
är på gång i deras krets v g
		
cykelplanering och annat.

Välkommen!
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Heldag: Skogen och klimatet

Föreningens Skydda skogen och Naturskyddsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om klimat
och skog. Klimatnätverkets medlemmar är hjärtligt
välkomna. Det blir en kunskapsspäckad dag för dig
som är aktiv i klimatfrågan. Hur samverkar klimatet
och skogen?
Tid: Lördag 13 januari 2018, 10.00-16.30
Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Stockholm,
Åsögatan 115, 2 tr, Stockholm
Anmäl ditt deltagande till Kristina Bäck, Skydda
Skogen, senast den 11 januari 2018:
kristina.back@skyddaskogen.se
Programmet finns här:
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20310781&uid=
1131976605&&&https%3A%2F%2Fdrive.google.co
m%2Ffile%2Fd%2F1PHVLVhGnYe6VxRHpwSqdbA
Yc_dHZkMVh%2Fview

Storstockholms naturguider tipsar;
LÖRDAG 6 JANUARI
Trekanten på trettondagen
SÖNDAG 14 JANUARI
Sjöstaden i ett klimatperspektiv
SÖNDAG 21 JANUARI
Vinterspår i Steningedalen
Ingen avgift
SÖNDAG 28 JANUARI
Nyfors och strömstaren
SÖNDAG 4 FEBRUARI
Natur på vintern mitt i stan
SÖNDAG 11 FEBRUARI
Lötsjön - Råstasjön
SÖNDAG 18 FEBRUARI
Vinterfåglar vid Tyresö
slottspark

•

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!
All information om turerna:

www.utinaturen.nu
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Naturkalendern i Stockholms län
Januari & Februari 2018

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

Lördag 6 januari
Trettondagsbrasa

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna på den traditionsenliga trettondagsbrasan vid Skeviks grotta! Vi bjuder på vegetarisk
och köttig korv med bröd, ta med
något varmt att dricka.
Brasan brinner kl 11-13.
Värmdö

Måndag 8 januari
Vad är det egentligen som
händer med den svenska
skogen?

Sebastian Kirppu är ett välkänt
namn bland skogs- och naturälskare. Hans genuina engagemang
inspirerar många och 2014 blev
han bland annat framröstad som
Lyssnarnas val till sommarpratare
i P1. Vi har bjudit in Sebastian för
att dela med sig av sin kunskap om
hotet mot naturskogarna och nödvändigheten av stora skogsområden
med god biologisk mångfald.
Tid & plats: Kl. 19.00 i Hörsalen i
Tibble gymnasium. Ca 2 tim.
Täby

Torsdag 11 januari
Räcker jorden till?

Hur kan vi minska det globala
uttaget av naturresurser? Redan i
mitten av augusti, så hade vi 2017
tagit ut 100% av den årliga resurstillgången! Diskussionen följs
av öppet styrelsemöte.
Samling: Lokal Fuga, Södertälje
Kommunhus, start kl. 18.30.
Södertälje-Nykvarn

Onsdag 17 januari
Följ med på en resa i ord och
bild till det färgstarka och
natursköna Colombia!

Biologen Isak Isaksson visar upp
det land han själv varit bosatt i de
senaste åren. Colombia är ett av
världens mest artrika länder med
närmare 2.000 fågelarter som kolibrier, tukaner och papegojor. Och
tapirer! Här finns de flesta naturtyper – från den karibiska kustens
korallrev och mangroveträsk till
Llanos savanner och de dimhöljda
Andinska fjällhedarna.
Tid & plats: Kl. 19.00, Ansgarskyrkan i Lidingö centrum. Ca 2 tim.
Kontakt: Christian Gottlieb, 070303 29 14.
Lidingö

världen bakom utställningen och tar
oss till rum där ingen av oss varit
förut. Naturhistoriska har ett fint
matsäcksrum för den som vill ha
med sig egen matsäck. Aktiviteten
är gratis om du betalat årsavgift,
annars 40 kr.
Samling kl.10 vid Naturhistoriska
riksmuseets entré. Ca 2 tim. Info
& anmälan: Ylva Karlsson, ylva@
ylvakarlsson.se, 070-302 47 31.
Natursnokarna Söderort

Tisdag 23 januari
Sköna örter för trötta fötter

En temakväll om örter. Smaka örtte
och få ljuvliga fötter efter fotbad
med örter och örtsalvor! Ta med
balja och handduk för fotbadet,
samt lite fika. Prat om örter under
fotbadet. Tid & plats: Kl.18.30 på
Hamngatan 50. Info: Chris Druid,
08-541 335 82.
Vaxholm

Lördag 27 januari
Fågelmatningen vid
Tullingemaden
Söndag 21 januari
Rovdjursspårning

I Roslagen finns bland de bästa förutsättningarna i Sverige att spåra
djur om det är snö. Här finns lo, utter, varg och andra mäktiga djur.
Spår- och snötillgången avgör vad
vi inriktar oss på denna dag, men
spännande blir det garanterat. Ta
med matsäck, varma kläder och
bra skor. Ledare: Per Bengtson. Begränsat deltagarantal. Föranmälan
till lasse197@outlook.com. Datumet kan ändras om det är dåliga
snöförhållanden.
Roslagen
Natursnokarna:

Bakom kulisserna på
Naturhistoriska

Här finns mycket spännande saker
och många som inte alls bara
jobbar med utställningarna. Där
pågår forskning och där finns
samlingar som inte visas. En av
museets zoologer visar oss runt i

Nötväckan är en trogen matgäst. Vi
spanar in fågellivet vid vår matning
och i omgivningarna. Eventuellt går
vi bort till ravinen nedanför Tullinge
gård och spanar efter strömstaren.
Samling: Parkeringen vid Tullinge
strand – Sunnanvägen, kl. 09.00
– 11.00. Kontakt: Bo Ljungberg,
bo.ljungberg@yahoo.se
Botkyrka-Salem

Söndag 28 januari
Fågelvandring för nyfikna

Vi arrangerar tillsammans med
Järvafältets ornitologiska klubb söndagsvandringar på Järvafältet. Bengt
Sundberg guidar. Vandringarna riktar sig framförallt till nybörjare och
andra som inte redan är experter och
syftar bl.a. till att väcka intresse och
lära känna igen sång och utseende
hos vanligt förekommande fåglar.
Efter dryga två timmars promenad
rekommenderar vi en smörgås med
kaffe eller te på Naturkaféet.
Samling kl. 9.00 vid Naturskolan,
Väsby gård på Järvafältet.
Sollentuna
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Söndag 4 februari
Vi spårar djur

Djurens spår ser olika ut beroende
på vad djuret gör, om det är lugnt
eller jagat, om det äter eller sover.
Pernilla Josefsson berättar och leder
lekar på temat. Pernilla har tillsammans med fotografen Leif Gustavsson gjort böckerna “Spåra djur”,
“Spana på djur” och “Spana på
fåglar”. En aktivitet med barnens
behov i fokus. Ta med matsäck!
Anmälan till elinsteen@yahoo.se
senast 3 februari.
Tid och plats: Kl 12 – 14.30 (ca),
Brudberget på Ingarö. Samling vid
busshållplats Toholmsvägen kl 12,
(buss 430X, lämna gärna bilen i
Brunn och ta buss därifrån).
Värmdö

Tisdag 20 februari
Järfälla visar vägen – hur
och för vem?

Inför valåret 2018 bjuder Naturskyddsföreningen in de politiska
partierna som är representerade
i Kommunfullmäktige och ställer
några för föreningen viktiga frågor
hur de tänker agera om de
kommer till makten i Järfälla efter
valet.
Utfrågning av politiker i Nya Folkets Hus i Kallhäll, start kl. 18.30.
Lokalen ligger i Kallhälls centrum
1-2 stenkast från pendel-och bus�station. Aktiviteten kommer att
annonseras på hemsidan samt med
affischer och i bästa fall i Mitti. Mer
info: Karin Hanze, 070-572 08 40.
Järfälla

Onsdag 21 februari
Måndag 12 februari
Fräsch på riktigt

Vi tittar på vilka farliga ämnen som
finns i olika skönhetsprodukter. Vad
gör de med våra kroppar? Naturskyddsföreningen driver just nu ett
projekt, Surfejs, som handlar om att
få bort farliga ämnen, t.ex. PFAS, ur
produkterna som vi använder
dagligen. Vi hjälper dig att navigera
rätt och göra kloka miljöval även
från skönhetshyllan.
Tid & plats: Kl. 18.30-ca 20.30 i
Märsta bibliotek, Märsta centrum.
Anmälan senast 7 februari till Catarina Kignell-Lallo, kignell_lallo@
hotmail.com, 070-586 99 31.
Sigtunabygden

Film och samtal:
An Inconvenient Sequel av
Al Gore

Lördag 24 februari
Naturbete – kött, mjölk,
mångfald och landskap

Välkommen till en eftermiddag då
vi skall belysa och diskutera vår
inhemska potential till kött- och
mjölkproduktion på naturbetesmark
och i skog, och hur detta samtidigt
påverkar den biologiska mångfalden
och landskapsbilden. Våra presentatörer, Urban Emanuelsson och
Karl-Ivar Kumm, är välkända och
välrenommerade forskare inom vårt
tema. Urban arbetar med naturvård
vad gäller jordbrukslandskapet, fjällen och för ett hållbart utnyttjande
av skogen. Karl-Ivar forskar om
produktion av ekologiskt nötkött
och andra ekosystemtjänster vid
bete på mosaik med hagmark och
skog.
Tid & plats: Kl. 13.00-16.00
Hyresgästernas Hus, Södergatan 50,
Märsta. Anmälan senast 19 februari
till Mats Olsson, 070-631 60 54,
mats.olsson@slu.se
Sigtunabygden

Miljöfilm och samtal kring Al Gores
nya dokumentärfilm An Inconvenient Sequel. Inleder gör Lisen
Schultz, PhD, forskare på Stockholm Resilience Centre som driver
flera forskningsprojekt, där hon ofta
samarbetar med klimatforskaren
Johan Rockström. I samverkan
med Sigtunastiftelsen, Omställning
Sigtuna och Biograf Gröna Ladan.
Kl. 19.00 biograf Gröna Ladan,
Gröna gränd 6, Sigtuna. Entré: 75
kr. Förboka gärna biljetter på boka.
gronaladan.se. Filmen är textad på
svenska.
Sigtunabygden

Söndag 18 februari
Täby Holkhögskola

Vi håller oss inomhus och snickrar
holkar av olika slag. Du är välkommen 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 anmälan. Tid: Kl. 10-12. Anmälan senast
måndag den 5 februari till Hasse
Nordin, 08-756 31 32, 0706-80 50
32, hasse.nordin@hotmail.com
Täby

Holkskolan i Täby 2016
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