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   KALENDER
 
      8 april  Odla ekologiskt 
    15 april  Länsstämma
     19 april  Grön infrastruktur

!

Grön infrastruktur är ett uppdrag Naturvårdsverket 
har fått från regeringen. Alla länsstyrelser i landet 
ska utarbeta en handlingsplan för hur arbetet ska gå 
till. Grön infrastruktur definieras av Naturvårdsverket 
som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer 
och strukturer, naturområden samt anlagda element 
som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.
   Uttryckt på ett annat sätt – varför behöver vi grön 
infrastruktur? Kort och gott eftersom både djur och 
växter måste kunna sprida sig för att överleva. Om 
man är en skalbagge som bara lever på ekar och bara 
kan flyga 200 m måste det finnas ekar och eklandskap 
nära för att skalbaggarna ska kunna förflytta sig. An-
dra djur, t ex älgen kan röra sig över längre sträckor 
men det måste fortfarande finnas ställen där de kan 
hitta föda och föda upp sina ungar.
   Det hjälper inte att det finns öar i landskapet av en 
viss sorts naturtyp (s k fragmentering) utan områdena 
måste hänga ihop – precis som trafik- och bredbands-
infrastruktur.

Byggandet av bostäder, verksamhetsområden och 
infrastruktur samt ändrad markanvändning i t ex 
skogs- och jordbrukslandskapet är några förklaringar 
till att naturmiljöer har försvunnit de senaste åren. 
Inom jordbruk har den ensidiga planteringen av en 
enda gröda, borttagande av åkerholmar och utdikning 
av våtmarker gjort att den biologiska mångfalden 
har minskat. Rationalisering och stordrift har också 
omvandlat landskapet.
   Inom skogsbruket har kalhyggesbruket och ensidiga 
planteringar av gran eller tall också lett till en minskad 
biologisk mångfald i landskapet.
   Den kända biologen Bengt Ehnström sa i DN Gra-
tulerar den 24 november 2012 då han gratulerades på 
75-årsdagen ”Glad över: Att jag tack vare min höga 
ålder slipper se ett katastrofalt slut på den kommersi-
ellt påtvungna naturomvandlingen”. 
   Förhoppningsvis kan hela arbetet med grön infra-
struktur leda till att så inte blir fallet och att vi kan 
vända och faktiskt återställa områden så att vi kan få 
tillbaka en rik biologisk mångfald.
   Länsstyrelsen i Stockholm har skrivit en rapport 
som vi får tillfälle att tycka till om senast 15 maj. 
Därför bjuder vi in till en diskussion om Grön infra-
struktur den 19 april, se info på sidan 3.
   Jag vill också passa på att påminna om vår Läns-
stämma på söndag den 15 april kl 9:30, information 
om stämman finns på nästa sida. 

Beatrice Sundberg
Ordförande

Grön infrastruktur – ja tack!
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Plats:  
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Stockholm

Söndagen den 15 april är det dags för stämma i länsför-
bundet. På förmiddagen hålls stämman och på efter-
middagen gör vi en  vandring i Årstaskogen. 
Alla intresserade medlemmar är välkomna. 

Allmän information
Din krets kan utse följande antal ombud till länsstäm-
man:
• Upp till 1 000 medlemmar, 4 ombud
• 1 001 – 2 000 medlemmar, 5 ombud
• Mer än 2 000 medlemmar, 6 ombud

Anmälan senast 5 april  
till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se eller via 
kansliets telefon 08-644 52 70. Uppge om du kommer 
som ombud för en krets samt om du är med hela dagen, 
bara på förmiddagen eller bara på eftermiddagen. 
Har du frågor? Kontakta Beatrice Sundberg, beatrice.
sundberg@naturskyddsforeningen.se, telefon 08-644 
52 70.
   Länsförbundet bjuder på fika och vegetarisk lunch. 
Är du vegan eller har några allergier, ange det när du 
anmäler dig så fixar vi det. Ingen kostnad. 

Vägbeskrivning
Ta tunnelbanans gröna linje till Medborgarplatsen. Ta 
uppgången mot Folkungagatan. Väl på Folkungagatan, 
gå över övergångsstället och fortsätt Götgatan framåt 
(söderut) ett par kvarter. Sväng vänster in på Åsögatan. 
Gå efter 20-30 meter in genom den grind som finns på 
vänster sida, sedan genom porten som finns i vänstra 
hörnet tvärs över gården. 

Hjärtligt välkomna!  
  

styrelsen och kansliet för  
Naturskyddsföreningen  

i Stockholms län

Söndag 15 april  kl. 09.30 -15.00

Program
09.30  Fika och mingel 

10.00  Länsstämma  
  mötesordförande är 
  Andrea Söderblom-Tay

12.00  Lunch 

13.00  Guidning i Årstaskogen.  
  Vi går från Gullmarsplans  
  t-banestation.  
 
15.00  Avslutning
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Odla ekologiskt  
i trädgården
 
Söndag 8 april
Tid: 14.00-15.30 ca 

Plats: Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12N
Naturskyddsföreningen bjuder på fika. 
 
Våren är här! Nu är det dags att börja planera för vad 
du ska plantera i din trädgård i år. Kom på inspirerande 
föreläsning om hur du odlar ekologiskt och få möjlig-
het att ställa frågor till vår expert Christina Winter.
   Föredraget ger en introduktion till den ekologiska 
odlingsmetoden och hur du kan använda den för att 
odla egen mat. Innehåll:
- den levande jorden
- hushålla med växtnäring och odla den själv
- förebygg problem med skadegörare
- odla med naturen och gynna mångfalden
- odla tillsammans med andra

Diskussionskväll om  

 
 ”Grön infrastruktur”  
Torsdag 19 april, kl. 17.45 - 21.00

Välkommen till en informations- och diskussions-
kväll om Grön infrastruktur. Vi kommer först att få en 
introduktion av Anna Lindhagen, Länsstyrelsen där 
hon berättar om arbetet. Länsförbundet ska skriva ett 
remissyttrande och vill få in synpunkter av er i kretsar-
na. Efter Annas inledning diskuterar vi rapporten, med 
fokus på åtgärderna.
   I remissvaren är Länsstyrelsen särskilt intresserade av 
att få svar på följande frågor: 

• Är det rätt problemställning som identifierats i 
beskrivningen av insatsområdet?  

• Saknas något viktigt insatsområde? 
• Är insatsområdena/åtgärderna beskrivna på ett 

tydligt sätt? 
• Är åtgärdsförslagen relevanta? Saknas något, eller 

bör något strykas/ändras? 
• Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, dvs är det 

troligt att föreslagna aktörer kan/vill genomföra 
dem de närmaste åren? Inom nuvarande resurser, 
eller krävs extra resurser? 

Massor av praktiska tips för odling av grönsaker, 
frukt och bär. Förslag på härdiga växter och sorter för 
odling både direkt i jorden och i lådor. Du kan sätta 
igång direkt, utan dyr eller tekniskt avancerad utrust-
ning. Bildvisning från trädgårdar, kolonilotter och 
gemensamhetsodlingar. Frågestund.
   Föreläsare: Christina Winter är hortonom och 
har arbetat i många år med yrkesmässig ekologisk 
trädgårdsodling. Nu skriver hon för hobbyodlare i 
Hemträdgården och andra trädgårdstidningar, hål-
ler föredrag och leder trädgårdsvandringar. Förra 
året kom boken Trädgårdsmyller – Insekterna som 
hjälper dig att odla. Den handlar om pollinerare och 
naturliga fiender och hur vi kan gynna småkryp i våra 
trädgårdar. Boken finns till försäljning i samband med 
föredraget.
   Antalet platser är begränsade, så först till kvarn!
OSA: eva.sagstrom777@gmail.com
  Välkommen!

När det gäller nulägesbeskrivningen (B), vill Länssty-
relsen gärna få in kommentarer om hur planeringsun-
derlag och bakgrundskunskaper för grön infrastruktur 
bäst ska tillgängliggöras så att de kan användas i 
planering av kommuner och andra aktörer.  
   Dessa frågor finns i instruktion för yttrandet ”För-
slag till Grön infrastruktur Regional handlingsplan för 
Stockholms län”.  
   Info och länk till Grön infrastruktur finns här:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/ 
nyheter/2018/sidor/forslag-till-handlingsplan-for-
gron-infratsruktur-nu-pa-remiss.aspx/ 

Program
17:45 Fika. Te/kaffe och smörgås
18:00 – ca 19:00 Anna Lindhagen presenterar 
arbetet med Grön infrastruktur
19:00 – 21:00 Diskussion om rapporten

Var? Hos Länsförbundet, i Studiefrämjandets lokaler, 
Norrtullsgatan 12N, plan 2. (t-bana Odenplan ) Ingång 
till huset är ut mot gatan, ca 50 m efter Seven Eleven.

Anmälan till Beatrice Sundberg senast 18 april på  
beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se.  
Beatrice svarar även på frågor.
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Hur hanterar man de personuppgifter som 
kretsen samlat in? Behövs verkligen alla listor 
och uppgifter? Det är dags att se över behovet 
av uppgifter och identifiera de avtal som finns 
med parter som på något vis hanterar person-
uppgifterna.
  Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) i kraft, som förenklat uttryckt är en skärpning 
av PUL (personuppgiftslagen) med krav på dokumenta-
tion och en strategi för hur man hanterar de personupp-
gifter som man samlar in.  
  Syftet med den nya förordningen är bl a att skydda en-
skilda personer och stävja handeln med personuppgif-
ter. Personuppgifter kan vara allt från namn, mailadres-
ser, telefonnummer, adresser, personnummer till foton 
där man kan identifiera en enskild person. 
   Riksföreningen har ett dataskyddsprojekt, som leds 
av Johan Faxér (konsult), där man ser över riksför-
eningens hantering av personuppgifter. Man kommer 
även att ge råd och stöd till kretsar och länsförbund, 
som behöver upprätta egna dokument, eftersom dessa 
är egna juridiska enheter. Mer information kommer så 
snart det finns material från Riksföreningen. 

Snart kommer nya 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Under tiden rekommenderas den utmärkta artikeln 
"Bra att veta om Dataskyddsförordningen" skriven av 
Johan Faxér på Naturkontakt: https://riksforeningen.
naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/bra-att-veta-
om-dataskyddsforordningen/
   Mer information och en enkel kurs i ämnet finns 
även på www.datainspektionens.se

Karin Schmidt

Fältbiologerna  
vill bli fler!                                       
Föreningen har tappat medlemmar under 2017 och är 
nu bara runt 1.000-1.500 i hela landet. 
   Tänk på att man inte automatiskt blir medlem i Fält-
biologerna om man är med i Naturskyddsföreningen 
och i rätt ålder, d v s 6-25 år. Det krävs att man tar ett 
aktivt beslut om medlemskap.  
P S Det går också att bli stödmedlem som vuxen. 

Hurra - dags för 
återbäring!
Återbäring av medlemsavgifter betalas ut till 
kretsar som skickar in sina årsmöteshand-
lingar från föregående år till rikskansliet.

Rekvirera återbäring
Efter krets- och länsstämman är det dags att hämta ut 
återbäringen för år 2017! Gör så här:
1. Fyll i återbäringsblanketten som finns på Natur-

kontakt.
2. Skicka in återbäringsblanketten tillsammans med 

samtliga handlingar som anges på blanketten. 
Enligt stadgarna ska årsmöteshandlingarna för 
kretsar vara inne senast sista april.

   Utökat grundbidrag
De kretsar som behöver en förstärkning av ekonomin 
och som uppfyller angivna kriterier kan söka ett extra 
grundbidrag på 3 500 kr per år. Läs mer och fyll i 
blanketten.  
   Allt finns på Naturkontakt 
Blanketter och mer information finns på Naturkontakt.
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/krets-
handbok/administration-ekonomi/10-aterbaring-av-
medlemsavgifter/
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 Naturkalendern i Stockholms län 
April 2018  

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

Onsdag 4 april 
Ekosystemtjänster
Vad är ekosystemtjänster och vilken 
betydelse har de för en hållbar 
utveckling? Hur kan vi genom
att se och värdera ekosystemtjäns-
ter påverka vår framtida välfärd 
och livskvalitet? Gundula Kolb 
ger oss en allmän introduktion i ett 
mycket aktuellt tema. Vi kommer 
att kartlägga ekosystemtjänster i en 
del av Vaxholm som ska exploate-
ras mycket. Tid & plats: Kl. 19.00, 
Hamngatan 50, Info: Monika Kotva 
070-818 4146.

Vaxholm
 

Lördag 7 april
Historiska brunnar och 
källor i Gamla stan
Här döljer sig bland gränder och 
trånga brinkar urgamla oaser, som 
nu ska få framträda i förklarat 
ljus. Ciceron blir geologen Anders 
Eriksson, som ingår i den exklusiva 
sammanslutningen Källakademin, 
ett samfund där stort kunnande 
har koncentrerats genom enträgen 
och djuplodande källforskning. Vi 
vandrar på nedgångna gatstenar 
med våra snedslitna skosulor och 
känner suset av historiens vingslag, 
när Anders förmedlar sina stora 
kunskaper om spännande vattenhål. 
Att medföra en välsorterad, urban 
matsäck förhöjer evenemangets 
njutning. Miljösamåkning kl. 10.00 
från Brommaplans t-banestation.

Mälaröarna
 

Onsdag 11 april
I valet och kvalet
Vilka natur- och miljöfrågor tycker 
du är viktiga i Danderyd? Välkom-
men till ett samtal med inbjudna 
politiker. Tid: Kl. 19.00-ca 21.00. 
Plats: Sal Mörbygårdens vänner, 
Kevinge Servicehus, Edsviksvägen 
1A. Info: Eivor Niklasson, 0708-86 
22 20.  

Danderyd 

Torsdag 12 april
Hur går det för grodorna i 
Björkhagen?
Guidning till den nyanlagda grod-
dammen i Björkhagen. Vi ser hur 

det går för grodorna att etablera sig i 
sitt nya hem och kombinerar med en 
vandring till en mer etablerad lokal 
för att få se groddjur under deras 
lek. Vandringen går till lilla Sickla. 
Ta med stövlar, fick- eller pannlam-
pa och kläder efter väder. Guid-
ningen utförs av Vide Ohlin från 
Grodkollen, www.grodkollen.se.
Samling: Kl. 19.00 vid Björkhagens 
t-banestation. Ca 2,5 tim. Info: 
Anneli Häkkinen, 073-850 39 22. 
Ingen föranmälan.

Stockholm
 

Lördag 14 april

Vårröjning i Stora Vika 
samt spaning efter vårens 
första fjärilar
Martin Olofsson leder arbetet med 
röjning i Stora Vika för att förbättra 
förutsättningarna för fjärilar och an-
dra insekter. Dessutom finns chans 
att se årets första fjärilar. Vi träffas 
kl. 10.00 vid den södra röjningsytan 
(sydvästra flanken av kalkstensbrot-
tet). Tag gärna med såg, arbetshand-
skar och grensax. Glöm inte fika! 
Kontakt: Martin, 0708-661177,  
martinolofsson@hotmail.com.

Nynäshamn

 
Natursnokar: 
 
Snoka vårtecken på 
Näsudden
Vi letar vårtecken bland blommor, 
fåglar och småkryp. Om slingan vi 
går inte helt passar för barnvagn 
hjälps vi åt. Ta med matsäck och 
kikare om du har. Anmälan senast 
dagen innan för att samåkning ska 
fungera. Kontakt: Linda Wirén, 076-
421 20 34. Samling vid Åkers Runö 
station kl. 10.00 på södra sidan av 
spåren för samåkning. Ca 3 tim.

Österåker

Rördromskväll
Kom med och lyssna på rördrom-
mens tutande! Vi åker på lördags-
kvällen till Sörfjärden strax bortom 
Strängnäs för att lyssna på rördrom-
mens tutande och på andra nyanlän-
da vårfåglar. Först får vi en visning 
av verksamheten vid Fältstationen 
”Rördrommen” (läs mer på www.
rordrommen.nu).  Samling vid 
Centralstationens parkeringsplats 
kl 16.00 alt. vid Nykvarns centrum 
(stora parkeringen) kl 16.15. Anmä-
lan till Håkan Hall,  hakan.o.hall@
outlook.com senast 11 april så att vi 
kan ordna med samåkning. ca 5 tim.

Södertälje-Nykvarn

Utbildningsdag  
- Svenska i naturen
”Svenska i naturen” syftar till att 
introducera svenska språket och 
naturen för personer som är nyan-
lända till Sverige. Som ledare får du 
kursmaterial och utbildning. Efter 
genomförd kurs ska du som vill 
genomföra utflykter för målgruppen 
och känna att du har bra verktyg.
Samling: Kl. 09.30 i Stopet/Sejdeln 
på plan 3, Studiefrämjandet Stock-
holms län, Norrtullsgatan 12N. Slut 
ca 16.00. Info & anmälan: www.
studiefrämjandet.se, sök på ”Utbild-
ningsdag Svenska i naturen”. För 
frågor och mer information kontakta 
katrin.hammarlund@studieframjan-
det.se, 08-555 352 35.

Stockholm

Klädbytardag
I vår är det dags igen för Sveriges 
största klädbytadag. Klädbytardagen 
är en rolig, social och helt gratis 
aktivitet som ger konkret miljö- 
nytta. Du ta med dig fina och frä-
scha plagg.  För varje plagg får du 
en biljett (max 10 st) som du kan 
byta mot ett nytt plagg. Plagg som 
ingen väljer skänks till välgörenhet.
Tid och plats: Kl. 11-16, Traversen 
Vallentuna gymnasium.

Vallentuna

Många 
kretsar har 
Klädbytardag 
- se resp. krets 
hemsida!
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Söndag 15 april
Kräldjursvandring vid 
Stockby/Långängen
Ta med familjen och följ med på 
upptäcktsfärd! Vi samlas kl. 10.00 
vid fd Stockby motionsgård/Eko-
gården för en kort introduktion och 
presentation 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 
Långängens fågeltorn, ca 12.00.
Ledare är som vanligt av vår 
kunniga guide Torbjörn Peterson. 
Kontakt: Christian Gottlieb, 070- 
303 29 14. 

Lidingö
 

Tisdag 17 april
Viva vatten!
Grunda vatten (havsvikar, sjöar och 
åar) hör till landets mest artrika livs-
miljöer. Tyvärr hotas dessa miljöer 
av bland annat vattenkraftdammar, 
bryggor och muddring. Övergöd-
ning, försurning och miljögifter i 
hav och sjöar är storskaliga miljö-
problem som kräver nationella och 
internationella lösningar. Förening-
ens projekt Viva vatten vill istället 
lyfta småskaliga åtgärder som man 
faktiskt kan genomföra med relativt 
enkla medel för att förbättra vat-
tenmiljön. Mia Svedäng, från riks, 
presenterar konkreta åtgärder för dig 
som vill bidra till friskare vatten i 
din närmiljö. Tid & plats: Kl.18.30, 
Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck, 
070-719 22 00.

Vaxholm
 

Onsdag 18 april
Odla ekologiskt i 
trädgården – Föredrag med 
Christina Winter
Föredraget ger en introduktion till 
den ekologiska odlingsmetoden och 
hur du kan använda den för att odla 
egen mat. Massor av praktiska 
tips för odling av grönsaker, frukt 

och bär. Förslag på härdiga växter 
och sorter för odling både direkt i 
jorden och i lådor. Christina Winter 
är hortonom och har arbetat i många 
år med yrkesmässig ekologisk träd-
gårdsodling. Förra året kom boken 
"Trädgårdsmyller – Insekterna som 
hjälper Dig att odla." Den handlar 
om pollinerare och naturliga fiender 
och hur vi kan gynna småkryp 
i trädgården. I samband med före-
draget finns boken till försäljning.   
   Samling: Kl. 19.00 Sigtunastiftel-
sens bibliotek, Manfred Björkquists 
allé 4, Sigtuna. Anmälan till Gunnel 
Petersson, gunnel.sigtuna@telia.
com, 073-076 91 38.

Sigtunabygden

Lördag 21 april
Fåglarna i havsbandet på 
Östra Lagnö
Vi samåker i bilar och när buss 626 
kommit åker vi över till Ljusterö 
med färjan för vidare färd till Östra 
Lagnö, en pärla med omväxlande 
natur och vyer mot havet långt 
borta. Där vandrar vi runt på sti-
garna och hoppas på att få uppleva 
ejdrar och alfåglar, fågelsång över 
fälten och i skogen från de tidiga 
flyttfåglarna, kanske en havsörn 
m.m. – väder och tur avgör som 
vanligt. På hemvägen besöker vi 

också ytterligare en eller två lokaler 
på Ljusterö. Varma, kläder, kikare 
och matsäck bör tas med. Anmälan 
till kontaktpersonen för att under-
lätta samåkningen. Samling kl.08.00 
vid P-platsen vid Östanå färjeläger.
Åter ca 14.30. Kontakt: Christoffer 
Hallgren, 070-716 92 12.

Österåker
 

Fågelutflykt till Sandemar
Vi ser fram emot en härlig vårdag 
med många spännande fågelmöten, 
nu har några vadarfåglar anlänt samt 
trastar och gäss. Vi fikar på någon 
trevlig plats, ta med kikare och 
tubkikare om du har. Samling på 
Sandemars parkering kl. 08:00. Åter 
ca 15.00. Anmälan till Mats Tapper, 
070-4222275.

Haninge

Vad händer i Skutviken i 
Skogsö naturreservat?
Där det gamla varvet tidigare låg 
finns sedan många år planer att 
anlägga ett stor modern marina 
med plats för 200 båtar i vattnet, ett 
hundratal på land samt ett sextiotal 
parkeringsplatser med mera. Vi får 
höra mera om planerna samt sam-
råda kring hur det går ihop med ett 
naturreservat och vad man al-
ternativt skulle kunna använda 
marken till. Samling vid bommen 
över vägen ner till Skutviken (vid 
Frejvägen 25), kl 10.00. Arr: Na-
turskyddsföreningen i Saltsjöbaden 
och Nacka miljövårdsråd.

Saltsjöbaden
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Söndag 22 april
Fågelexkursion till 
Hjälstaviken
Vi samåker i bilar till Hjälstaviken, 
som är en fin rastplats för många 
flyttare och även häckningsplats 
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 sydös-
tra sidan. Kom ihåg matsäck, fika 
och kikare. Samling kl. 09.00 vid 
Jakobsbergs station, infartsparke-
ringen på busstationssidan. Åter 
ca 14.00. Obligatorisk anmälan till 
Nicklas Johansson (0709-750 267) 
eller Kennet Andersson (070-728 50 
57) för att säkra behovet av bilar.

Järfälla

Vårfåglar i Älta  
Följ med och hälsa vårfåglarna väl-
komna på denna vandring runt Älta 
mosse, Strålsjön och Sandasjön. Vill 
du lära dig känna igen de vanligaste 
fåglarna är det här turen för dig! 
Men vi tittar även på övrig natur 
såklart och stannar bland annat till 
vid sandakällan och letar efter 
den sällsynta dunmossan som här 
har en av sina få lokaler i länet. 
Medtag fika! Samling: Kl. 10.00, 
Busshållplats Kilsätravägen.  
Ca 3 tim. Info: Ronny Fors, 073-802 
45 43, ronny.fors@naturskydds-
foreningen.se

wNacka

Fåglar - vårmorgon vid 
Tibbleviken
Vandring vid Tibbleviken. Vi hop-
pas kunna se många flyttfåglar, 
bland annat jagande kärrhök och 
andra rovfåglar. Matsäck, stövlar 
och kläder för alla väder rekommen-
deras. Kontakt: Michael Åkerberg, 
08-582 484 33 eller 073-067 31 
28 och Lars Franzén, 070-797 52 
82. Samling kl. 09.00 vid OK/Q8 i 
Kungsängen.

Upplands-Bro

Onsdag 25 april

Morkullekväll med trastar
Ikväll är det dags för den årliga pro-
menaden runt Skårby, då vi försöker 
höra morkullorna. Vi lyssnar även 
på flera arter trastar och rödhakens 
sång. Med lite tur så hör vi även 

storlommen ropa från Bornsjön. Tag 
med kvällsfika! Samling vid grillki-
osken vid Salems centrum kl. 18.30  
för samåkning (eller kom direkt till 
Skårbydammen vid gamla Södertäl-
jevägen). Kontakt: Håkan Öster-
lund, tel. 070 555 30 88.

Botkyrka-Salem

Torsdag 26 april
Grod- och paddkväll!
Vi möts kl. 20.00 på parkeringen 
vid Fårdala ridskola. Jonas Hedlund 
från Naturskolan tar oss med på 
grod-och paddspaning vid Kolar-
dammarna och någon av de nya 
groddammarna och visar oss hur 
olika groddjur ser ut och lever. 
Stövlar, ficklampa och varma kläder 
rekommenderas! Gratis och kul 
för hela familjen! Info: Alexandra 
Dybeck, 070-710 27 21.

Tyresö

Lördag 28 april
Naturmorgon vid Fysingen
Vi gör en tre till fyra timmars vand-
ring i lugn takt. Vi ser efter hur långt 
våren kommit och tittar på växter 
och djur och särskilt lyssnar vi efter 
nyanlända flyttfåglar. Vi hoppas 
bland annat på att få höra lövsånga-
re, svartvit flugsnappare och inte 
minst rördrommen. Ta med ki-

kare och matsäck. Ingen anmälan 
behövs. Ledare: Niklas Johansson. 
Samling vid Stora Ladan, Lagårds-
vägen vid Löwenströmska, kl 8.00. 

Väsby

Söndag 29 april 
Naturvandring på Nordrona 
Vi vandrar genom skogen på 
Nordrona och kikar på höga natur-
värden. Tillsammans hjälps vi åt att 
finna hotade och skyddsvärda arter. 
Krävande terräng kan förekomma. 
Arrangeras av skogsgruppen. Sam-
ling på parkeringen vid busstopp: 
Vakten, Norrtälje, kl. 09.00. 
Heldagsaktivitet. Ta med matsäck, 
stövlar och kläder efter väder. Kon-
taktperson Hilde Nystad, hnystad@
gmail.com, 073-683 35 65

Roslagen

Kyrksjön och Brommas 
närskogar
Anders Tranberg guidar i Brommas 
natur och visar på höga värden i 
både Kyrksjöns naturreservat och i 
oskyddade naturområden runtikring. 
Vi hoppas få se ett rikt djur- och 
växtliv med närstudier av svartha-
kedoppingen. Ta med fika! Samling: 
Kl. 10.00 utanför t-banestation 
Brommaplan. Vandring ca 4 km, 
avslut Ängbyplan ca 14.00. Info: 
Anders Tranberg, 073-724 63 07, 
anders.tranberg@naturskyddsfo-
reningen.se. Ingen föranmälan.
Avgift: Gratis för medlemmar, icke 
medlemmar 50 kr.

Stockholm

Svarthakedopping. Foto: Daniel Ryman.
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Samling kl 20.00 busshållplats Stockbergsvägen 
(buss 144 fr Älvsjö station, Fruängen eller Gull-
marsplan). Avslut vid Långsjö plan. Ha bra på 
fötterna och ta gärna med ficklampa.
Ca 5 km, 2½-3 timmar

ONSDAG 25 APRIL 
Kolardammarna
Lättvandrad guidning med Martina Kiibus i Alby 
naturreservat, speciellt anpassad för rullstolar 
och barnvagnar. Runt Kolardammarnas strand-
kanter växer grovstammig asp. Tallbackar, små 
berghällar och öppen gräsmark angränsar och 
i vattnen myllrar det av småkrypsliv och större 
liv som grodor och paddor och på en ö i den 
centra-la dammen har bävern byggt en hydda. 
Samling kl 11.00 busshållplats Öringe (buss 875 
från Gullmarsplan kl 10.20*, färdtjänstadress: 
Ridskolevägen 2 i Tyresö). Ca 2 km, 2 timmar
Ingen avgift

SÖNDAG 29 APRIL 
Angarns sjöäng
Angarns sjö är en avsnörd havsvik och en 
av länets rikaste och värdefullaste fågelsjöar 
beläget i ett kulturlandskap med rötter i sen 
bronsålder/järnålder. Årligen häckar drygt hundra 
fågelarter och ytterligare ett stort antal arter 
besöker sjön under sträcktiden vår och höst. 
Bosse Björnsäter guidar. En utmärkt tur också för 
fågelskådarnybörjare! Samling kl 09.10 vid info-
tavlan vid Örsta (Roslagsbanan fr Sthlm Östra kl 
8.20 t Vallentuna, byte till buss 665* mot Kårsta)
Ca 7 km, 4 timmar

StorStocKholMS NAturguider tipSAr;

•	 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!

Mer	information: 
www.utinaturen.nu

*      kolla för säkerhets skull på sl.se

SÖNDAG 1 APRIL 
igelbäcken på våren
Nu har blåsipporna börjat sin blomning och 
Wåhlberga ängs gamla fjolårsgräs ersätts snart 
av spirande grönska. Följ med Anders Tranberg 
och leta vårtecken bland runstenar och hässlen i 
Stockholms första kulturreservat. Samling kl 10.00 
vid T-banestn Hallonbergen. Ca 5 km, 4 timmar.

SÖNDAG 8 APRIL
Blåsippsspaning och mistel
Nu är sipporna på ingång och snart kommer 
bofinken. Anna Petri tar dig på en tur genom 
ekhagar och skog i naturreservatet på Eldgarnsö 
(på Färingsö i Mälaren). Samling kl 10.50 vid 
busshållplats Karlskär (buss 
176* från Brommaplan kl 9.55 
m byte till buss 317). Alternativ 
mötesplats kl 11.20 vid 
reservatets p-plats (till höger 
efter bron). Ca 8 km, 4 timmar

TISDAGKVÄLL 10 APRIL 
grodorkestern i Skutan
Upplev en kväll av grod- och 
paddspaning tillsammans med Britta Ahlgren 
runt våtmarken vid Skutans gård. Om vårtiden nu 
är som den brukar så ljuder en hel orkester av 
bubblande, knarrande och kurrande - men vilka är 
det som spelar? Ha gärna med egen ficklampa och 
ta ordentligt på fötterna – markerna är fuktiga/våta. 
Samling kl 19.30 på parkeringen vid Skutans gård 
(buss 839 från Haninge centrum kl 19.11* anländer 
19.15 till busshållplats Skutans gård). Ca 2 km, 2 
timmar. Ingen avgift

TORSDAG 12 APRIL BARNVAGN
grodorna och våren på Södra djurgården 
När solen värmt vattnet till rätt temperatur kommer 
Isbladskärret att sjuda av grodliv. Maria Bergström 
guidar bland vårblommor och fågelsång och 
berättar mer om de förtrollade prinsarna och 
prinsessorna. Samling kl 11.00 vid Djurgårdsbrons 
fäste på Djurgårdssidan, avslut vid Isbladskärret.
Ca 5,5 km, 3-4 timmar

SÖNDAG 15 APRIL
Fågelmorgon - Ågestasjön
Upplev det fantastiska fågelliv som en tidig morgon 
vid en fågelsjö erbjuder. Så nära storstan och med 
kollektivtrafikförbindelse! Bosse Ljungberg tar dig 
ut runt sjökanterna bland horsgök, tofsvipor och 
skrattmåsar. Ta med kikare om du har. Samling kl 
7.30 busshpl Rödmossevägen (buss 742 fr Farsta 
strand 7.25*). Ca 2 km, 3 timmar

SÖNDAGKVÄLL 22 APRIL 
långsjön grodor
Nu har våren nått minsta pöl och vattnen sjuder 
av grodrom - om det finns grodor. Martina Kiibus 
guidar och berättar om naturen och grodornas liv i 
Älvsjöskogen och längs Långsjöns norra strand.
Upplev Stockholmstraktens individtätaste leklokal 
för vanlig groda och en fikapaus i nattmörker.
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