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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 intresse-
rade är välkomna på den traditions-
enliga trettondagsbrasan vid Ske-
viks 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 naturäls-
kare. 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 nöd-
vändigheten 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  re-
surstillgången!  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 ko-
librier, tukaner och papegojor. Och 
tapirer! Här finns de flesta naturty-
per – från den karibiska kustens 
korallrev och mangroveträsk till 
Llanos savanner och de dimhöljda 
Andinska fjällhedarna.  
  Tid & plats: Kl. 19.00, Ansgars-
kyrkan i Lidingö centrum. Ca 2 tim. 
Kontakt: Christian Gottlieb, 070- 
303 29 14. 

Lidingö
     

Söndag 21 januari

Rovdjursspårning
I Roslagen finns bland de bästa för-
utsättningarna i Sverige att spåra 
djur om det är snö. Här finns lo, ut-
ter, 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. Be-
gränsat deltagarantal. Föranmälan 
till lasse197@outlook.com. Datu-
met 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 zoolo ger visar oss runt i 

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 
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 sön-
dagsvandringar på Järvafältet. Bengt 
Sundberg guidar. Vandringarna rik-
tar 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 tillsam-
mans med fotografen Leif Gustavs-
son 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
 
 
 

Måndag 12 februari
Fräsch på riktigt
Vi tittar på vilka farliga ämnen som 
finns i olika skönhetsprodukter. Vad 
gör de med våra kroppar? Natur-
skyddsföreningen 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 Cata-
rina Kignell-Lallo, kignell_lallo@
hotmail.com, 070-586 99 31.

Sigtunabygden

 
 
Söndag 18 februari
Täby 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 önske-
mål 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 
måndag den 5 februari till Hasse 
Nordin, 08-756 31 32, 0706-80 50 
32, hasse.nordin@hotmail.com

Täby 
 

Tisdag 20 februari 
Järfälla visar vägen – hur 
och för vem? 
Inför valåret 2018 bjuder Natur-
skyddsföreningen 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 Fol-
kets Hus i Kallhäll, start kl. 18.30. 
Lokalen ligger i Kallhälls centrum 
1-2 stenkast från pendel-och buss-
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
Film och samtal:  
An Inconvenient Sequel av 
Al Gore
Miljöfilm och samtal kring Al Gores 
nya dokumentärfilm An Incon-
venient Sequel. Inleder gör Lisen 
Schultz, PhD, forskare på Stock-
holm 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

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 presen-
tatörer, Urban Emanuelsson och 
Karl-Ivar Kumm, är välkända och 
välrenommerade forskare inom vårt 
tema. Urban arbetar med naturvård 
vad gäller jordbrukslandskapet, fjäl-
len 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

Holkskolan i Täby 2016


