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Årsstämman och folkrörelsen
Helgen 16-17 juni gick riksstämman av stapeln i
Uppsala. Helgen startade redan på fredagen med olika
aktiviteter i och kring Parksnäckan i stadsparken.
För er som inte har varit med på en årsstämma kan
jag kort beskriva hur det går till. Morgonen på lördagen inleddes med fin körsång av delar av Orphei
drängar och tal från bl a Johanna Sandahl, föreningens
ordförande och Karin Lexén, vår generalsekreterare.
Sen inleddes själva årsstämman. Efter lunch var det
utskottsdiskussioner där man diskuterar de inkomna
motionerna som delas upp i olika utskott beroende på
ämne. Det pågick under hela eftermiddagen och sen
fortsatte själva årsmötet till ca kl 18 och kort därefter
var det dags för middag.
Under middagen hamnade jag lite turligt bredvid
Carl Schlyter (MP) och Rebecca Le Moine (som har
lyft Biologiska mångfaldens dag på ett fint sätt de två
senaste åren). Vi hade ett intressant samtal under middagen.
Carl var föreslagen till att sitta i styrelsen för riksföreningen men efter den senaste veckans livliga
debatt valde han att dra tillbaka sin kandidatur. Efter
valet till riksstyrelsen stod det klart att vi får en stark
representation från Stockholms län i styrelsen. Johanna
valdes om som ordförande och även Pia Lindeskog och
Mårten Wallberg valdes om. Nya från länet som nu tar
plats blir Martin Lindén, som har suttit i länsförbundets
styrelse samt Gudrun Hubendick som är ordförande för
Saltsjöbadskretsen och suppleant i länsförbundet.
Hela söndagen röstade vi på motioner och propositioner från riksstyrelsen och årsmötet avslutades

kl 16:45. De nya verksamhetsriktlinjerna, den så kal�lade Framtidsstrategin gick igenom. I den står bland
annat att föreningen ska satsa på folkrörelsen. Där
har vi i länsförbundet ett stort ansvar att hjälpa och
stödja kretsarna! Även rikskansliet och riksstyrelsen
ska hjälpa folkrörelsen så att vi tillsammans blir en
starkare förening.
Som ett led i det bjuder vi in till länsträff 24 november där vi träffas på rikskansliet för att utbyta
erfarenheter och diskutera vilka aktiviteter som lockar
besökare och vilka som inte gör det. Boka gärna in
datumet redan nu!
Helgen 27-28 oktober kommer det bli stor föreningshelg på Tollare folkhögskola i Nacka där de olika
nätverken kommer att träffas, möjlighet till snokkurs
kommer att finnas och seminarier/workshops om
ledarskap finns det också möjlighet att delta i.
Vi från styrelsen och kansliet önskar er alla en trevlig sommar!
Beatrice Sundberg
Ordförande

SOMMAR!
Kansliet är sommarstängt

2 juli - 5 augusti
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Naturkraft!

Fredagen den 15 juni blev en solig och vacker dag, med lite
vind som busade med affischer och skyltar. Det kom en hel
del besökare som inte ens visste om att Naturfesten i Uppsala
var på gång, några hämtade familjen, andra stannade för att
prova på att tälja, sy, laga en reva i jeansen eller spela kubb
en stund.
Destination Uppsala var där och ”klickade” antal besökare
och kom fram till 2-300. Det var ett svårklickat event, Ingen
stod still, besökarna gick iväg, och kom tillbaka. Ingen ordning på dem. Artkunskapen hos dagens besökare visade sig
vara över förväntan, lekfullheten och nyfikenheten likaså.
Det var ett ständigt surr och aktivitet kring Naturfalken och
byggande av Vildbihotell t.ex.
När den planerade sluttiden annonserades kl 15, var det
ingen som packade ihop. Det var fortfarande många besökare
kvar och aktiviteterna höll på en dryg timme till.
Lärorika, spännande, och inspirerande föredrag på
scenen Parksnäckan kl 12–15
När programmet drog igång kl 12, var det inte så många som
hunnit komma. Vartefter dagen gick blev det en rejäl klunga
framme vid scenen. Många åhörare stannade och lyssnade ett
pass, gick iväg en stund och kom tillbaka. Det mest populära
var som förutspått Kevin Anderson, och politikerutfrågningarna. Föredragen handlade om allt från dyngbaggar till
engagemangets psykologi, från ätbara trädgårdar till slutförvar av kärnavfall. Bredden. Glädjen och stoltheten i att få
berätta om det här gick inte att ta miste på. Vi som lyssnade
blev ofta djupt rörda. Staffan Lindberg rattade dagen livfullt
och outtröttligt. Tack för det, det var ett maraton!
Många kom och träffade experter och engagerade
medlemmar från våra nätverk.
Här var det ett väldigt liv. Trångt som på en marken, och
glatt som på fest. Nätverken bjöd på sakkunskap och lekar
och gott. De regionala kanslierna var där med en Sverigekarta där man fick lägga föreningens alla kretsar på rätt koordinater. Det finns väldigt många kretsar. Mingel och trevnad,
besökare och deltagare om vartannat. Alla åldrar, och olika
grader av engagemang. Hade inte en konkurrerande aktivitet
för ca 100 medlemmar erbjudits samma målgrupp på kvällen, så hade säkert många stannat kvar här.
Text & Bilder:
Kristina Keyzer, Verksamhetsutvecklare
Kansli Mälardalen
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Tisdag 4 september
Politikerdebatt i Kungsträdgården
Kl 17:30 – 19:00 kommer det bli en politikerdebatt
i Kungsträdgården med politikerna som sitter i
stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.
Medverkande politiker:
Jan Valskog (S)
Sebastian Wiklund (V)
Joakim Larsson (M)
Björn Ljung (L)
Erik Slottner (KD)
Cecilia Obermüller (MP)
Karin Ernlund (C)
Länsförbundet anordnar debatten med Samfundet S:t Erik och Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Mer info om evenemanget finns på vår
hemsida.

Söndag 16 september
Cykelkarnevalen 2018
För fjärde året i rad arrangeras Cykelkarnevalen i
centrala Stockholm!
Genom att i lugnt takt trampa runt på Stockholms gator sätter vi fokus på cykelfrågan och
dess miljöfördelar. Vi vill att alla skall kunna cykla
tryggt och säkert.
Cykelkarnevalen är ett glädjefullt evenemang
som cyklande musiker, många barn och unga,
karnevalsklädda deltagare som alla bidrar till den
härliga stämningen. Innan starten finns det olika
aktiviteter som till exempel lastcykelmässa där
man kan prova olika modeller, pimp-my-bike för
alla barn och olika musikaliska uppträdanden.
Klockan 14:00 startar tåget, hjärtligt välkomna! Mer info finns på www.cykelkarneval.com

Lördag 8 september
Peoples Climate march

Planeringen är i full gång och tanken är att det
ska vara en manifestation som börjar kl 14:00 och
därefter ska en marsch genomföras.
Mer info finns på https://klimatsverige.se/
event/peoples-climate-march/
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Nätverket Ny grön stad där Länsförbundet ingår har
genomfört en valenkät om gröna frågor till
alla partierna i Stockholms stadshus. Läs vad de bl a
anser om Nationalstadsparken, biotopskyddsområden,
mellankommunalt samarbete, tidiga markanvisningar
och om planer har ett betydande allmänintresse.
En kort version av rapporten samt en sammanställnign av samtliga svar och kommentarer finns på www.
nygronstad.se (dokument) samt på vår hemsida.

Boka in redan nu!
11 oktober & 8 november

Dagvattenseminarium x 2

Äntligen - två seminariekvällar ( kl. 18.00 -20:30) för
alla som vill bli bättre på vad man skall tänka på när
det gäller hållbar dagvattenhantering.
Det första tillfället är ett teoripass med experter från
Svenskt vatten och länsstyrelsen. Det andra seminariet
fokuserar bl.a på goda exempel från ett antal kommuner i länet. Mer info i kommande Månadsblad!

Helgen 27-28 oktober
Kurshelg för ett växande engagemang

En hel helg med faktaseminarier, workshops och nätverksträffar i riksföreningens regi (Naturskyddsföreningens ledarakademi) på Tollare folkhögskola, utanför
Stockholm. Mer information kommer du att få i kommande Månadsblad. Tills dess finns det information om
det preliminära programmet på Naturkontakt
https://ledarskap.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/ledarakademins-utbildningshelg-27-28-oktobervill-du-paverka-sa-utovar-du-ledarskap/

24 november

Länsträff i höst

Länsträffen blir en dag för alla som vill diskutera vad
som lockar deltagare till våra aktiviteter, vad som inte
gör det och hur vi kan bli bättre på att engagera människor. Plats och tid: Rikskansliet, Åsögatan 115, kl
10-16. Mer info kommer i kommande Månadsblad.
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Storstockholms naturguider tipsar;

SÖNDAG 1 JULI
Ekar och kulturhistoria
Stora och Lilla Nyckelviken i Nacka är två små välbevarade sommarherrgårdar från 1700-talets mitt men
kulturlandskapet är betydligt äldre med t ex ett stort
inslag av gamla ekar. Ronny Fors guidar och berättar om de naturvärden som kan finnas i ett gammalt
kulturlandskap och i gamla ekar. Samling kl 10.30
busshållplats Jarlaberg (buss 443 från Slussen kl
10.15) avslut Ektorps centrum. Ca 5 km, 3½ timmar
SÖNDAG 8 JULI
Vindpinad tall, klippor och sandstränder
På Björnö utanför Ingarö möts man av ett öppet småskaligt odlingslandskap, insprängt i dalsänkor mellan
skogar och klippor. En typisk mellanskärgårdsnatur
med hällmarkstallskog, lite granskog, tallmossar,
lövkärr, ädellövskog, åker och betesmark. Anna Petri
leder turen ut förbi de gamla torpen till Utsiktstornet
och tillbaka. Samling kl 10.15 busshållplats Björnö
naturreservat (buss 429X kl 9.37* från Slussen) eller
ca 10.30 vid reservatsparkeringen. För att passa buss
429Xs avgång mot Slussen avslutas turen i något
raskare tempo men man kan också stanna och bada
och ta senare buss. Ca 7-8 km, 4 timmar
SÖNDAG 15 JULI
Rågsveds friområde
Ett alldeles nytt naturreservat planeras nu i det gamla
kulturlandskapet mellan bostadsområdena och industrimarkerna vid sjön Magelungens nordvästra hörn.
Med meandrande vattendrag, åldriga ekar och starkt
präglat av det tamdjurbete som funnits här sedan
folkvandringstid eller kanske ända sedan bronsåldern. Anders Tranberg leder turen från Rågsveds
tunnelbana till Farsta. Samling kl 11.00 vid T-bana
Rågsved, avslut vid Farsta Gård alternativt Farsta C.
Ca 5-6 km, 4 timmar

SÖNDAG 5 AUGUSTI
Humlorna och ängarna
Att det finns pollinatörer är helt avgörande för att
växternas blomning ska ge frön och frukt. Men
surret i såväl blomrabatter och fruktträd som på
ängar och i skogsgläntor har minskat, liksom
fladdret kring lavendeln och kattmyntan. Varför
och vad finns att göra? Maria Bergström tar dig
med på en vandring i humlans tecken och lär dig
mer om humlornas fascinerande årscykel och
hur humledrottningen, men också fjärilarna och
de solitära bina, kan stödjas i sina natur- och
kulturgärningar. Samling kl 18.00 vid busshållplats Edelstams väg. Avslut i Rosendals trädgård. Ca 2-3 km, 2 timmar
SÖNDAG 12 AUGUSTI
Trehörningsskogen
Ta badbussen till Domarudden och följ med
Margareta Lysell till en ”riktig” skog, opåverkad
av ”modernt” skogsbruk. Här i det småbrutna
mosaiklandskapet med tallbevuxna höjder, gammal granskog, stup, dalar, våtmarker och sjöar
finns växter och djur som annars försvunnit från
de ”granplantager” som så många gamla skogsmarker förvandlats till. Trehörningsskogens
naturreservat hyser t ex fortfarande tjäder, järpe
och tretåig hackspett samt en stor variation på
träd i olika ålder. Samling kl 10.30 vid Domarudden (gratis badbuss kl 10.00 från Åkersberga
station samma hållplats som för linje 635/623,
badbussen går tillbaka kl 14.00 respektive
16.00). Ca 5-6 km, 3½ timmar

•

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!

*

kolla för säkerhets skull på sl.se
Mer information:

www.utinaturen.nu
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