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Fredagen 12 oktober meddelade Alliansen och Miljö-
partiet i Stockholms stad att de har kommit överens om 
ett grönblått styre de kommande fyra åren. Länsförbun-
det tillsammans med Stockholmskretsen gjorde dagen 
efter ett uttalande i form av ett pressmeddelande. 
I det säger vi bland annat att en offensiv miljö- och 
klimatpolitik är viktigt den kommande fyraårsperioden. 
Det är bra att staden vill arbeta mer aktivt med biolo-
gisk mångfald och ekologiska kompensationsåtgärder. 
Det är även bra att klimatsatsningarna fortsätter men 
i ljuset av IPCCs nya rapport behöver arbetet skärpas 
betydligt mer, till exempel genom att fasa ut kolet i 
Värtaverket tidigare än 2022. 
   Anders Tranberg, ordförande i Stockholmskretsen 
säger: 
- Det är mycket glädjande att Alliansen och Miljö-
partiet har kommit överens om att utarbeta en strategi 
för biologisk mångfald och att man ska arbeta med 
ekologiska kompensationsåtgärder i planeringen. Han 
säger vidare - Vi är mycket glada att Årstaskogens 
naturreservat kommer att utökas och att Kyrkhamn och 

östra Älvsjöskogen kommer bli naturreservat samt att 
Ålstensskogen och Fagersjöskogen ska utredas som 
naturreservat. Men vi är fortsatt oroliga för vad som 
kommer att hända med till exempel Hammarbyskogen 
och Nytorps gärde. Men vi hoppas att den nya majori-
tetens ambitioner om biologisk mångfald och klimat-
säkring gör att man kan ta ett omtag i planeringen.
    Jag uttalar mig i pressmeddelandet om Östlig 
förbindelse. Det finns en mängd olika argument varför 
den inte ska byggas och i pressmeddelandet uttalar jag 
mig om klimataspekten och att det i nuläget inte finns 
någon finansiering till motorvägen.
- Det vore bra om vi kunde begrava planerna på 
Östlig förbindelse en gång för alla och istället satsa på 
moderna kollektivtrafiklösningar. Vi behöver tänka på 
en mångfald av olika sätt att transportera oss och inte 
bara låsa in oss i bilen som transportmedel. I och med 
den här uppgörelsen blir det tydligt att inga kommuner 
i Stockholms län är beredda att satsa egna pengar på 
en Östlig förbindelse. En kommande regering kommer 
att få svårt att få fram pengar till just den här vägen 
och prioritera den framför andra projekt i den natio-
nella infrastrukturplanen.
   Till sist vill jag varmt rekommendera de två kvarva-
rande aktiviteterna i år som länsförbundet anordnar – 
nämligen dagvattenseminarie nr 2, 8 november, samt 
länsträffen, 24 november, om hur vi lockar fler till 
våra aktiviteter.

Beatrice Sundberg
Ordförande

    
   KALENDER 
        8 november  Dagvattenseminarium 2 
    24 november  Länsträff

!

Miljö och klimat lyfter i politiken
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Program 
9:30 – 10:00  Fika

10:00- 10:05  Presenteration av dagen

10:05 – 12:00   Workshop 
Kretsarna delar med sig av sina erfarenheter 
kring exempelvis
* Vilka typer av aktiviteter drar mycket folk? 
(guidningar, föredrag, klädbytardag mm)
* Varför kom det mycket folk?  
(marknadsföring i lokalpress, Facebook mm)
* Hur är fördelningen medlemmar/ 
icke medlemmar på olika evenemang?
* Samarbeten med andra föreningar/  
kommunen/ andra kretsar?
* Vilka aktiviteter lockar få besökare och 
varför?
 
12:00 – 13:00  Lunch  

13:00 – 14:00  Fortsättning på workshop 

14:00 – 14:15  Bensträckare 

14:15 – 15:15  Hur kan vi bli fler  
  i styrelserna? 
Erfarenhetsutbyte där vi pratar om vad vi kan 
locka med, hur vi kan rekrytera fler och yngre, 
vilka kanaler vi kan använda samt ger var-
andra tips på lyckade rekryteringar vi själva 
gjort.
 
15:15 – 15:30  Avslutning

Länsträffen blir en dag för alla som vill diskutera 
och dela erfarenheter med varandra. 

Vi pratar om vilka aktiviteter som drar mycket folk, 
hur  vi har marknadsfört dessa och om aktiviteterna 
som lockat färre. Vad kan det bero på? Vi diskuterar, 
reflekterar och berättar för varandra om hur vi jobbar i 
kretsarna. 
   Till vår hjälp har vi Jon Pelling på rikskansliet som 
leder oss under dagens workshop med erfarenhetsut-
byte.

Plats:  Rikskansliet, Åsögatan 115, 
Tid:  kl 9.30-15.30.

Vi bjuder på lunch!

Anmäl dig:  Senast den 20 november 
till Karin Schmidt, mobil 070-579 00 55 
eller mail karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se
Ange vilken krets du kommer ifrån och om du har 
några matallergier!

Välkommen!

 
  

Lördag 24 november 

LÄNSTRÄFF
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Hur hanteras dagvattnet i kommunerna?  
Vi får ta del av goda exempel runt om Stockholms 
län. Välkommen till detta seminarium som är ett 
samarbete mellan Studiefrämjandet och Natur-
skyddsföreningen i Stockholms län.

Anmälan: senast tisdag 6 november.  
Via Studiefrämjandets webbformulär: 
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-
arrangemang/kalenderhandelser/2018/november/ 
stockholm---valkommen-pa-dagvattenseminarium-2/

Vi bjuder på vegetarisk matig smörgås.  
Ange i anmälan om du har någon allergi.

Inbjudan till seminarium om 

Dagvatten nr 2

19 maj 2019
är 
Gröna kilarnas dag

Programmet är inte riktigt satt, men vi kommer få 
besök från Södertälje kommun, Stockholms kommun 
och Naturskyddsföreningens rikskansli, m fl Program-
met uppdateras fortlöpande.

Tiderna för programmet

18.00   Goda exempel
19.00   Paus för kaffe/te och macka
19.30   Fler goda exempel.
20.30   Avslut

Välkommen! 

Debattartikel i Aftonbladet om klimatet

Den 8 oktober kom specialrapporten från IPCC och dagen efter 
skrev länsförbundet under en debattartikel tillsammans med flera 
andra organisationer som handlade om att vi inte kan fortsätta 
satsa på områden som använder fossil energi, i det här fallet en 
utbyggnad av Arlanda. 
 
Du hittar den här: 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zLJqaw/ 
vart-krav-for-klimatet--bygg-inte-ut-arlanda
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SÖNDAG 28 OKTOBER         

Flanera längs Årstaviken 
Vattnen, koloniområdena och de 
stupande bergsbranterna har 
gett en livsmiljö där naturen stän-
digt är närvarande.  
   Kloka stadsplanerare har för-
valtat förutsättningarna och till-
sammans med det tvingande 
landskapet är resultatet stor 
artrikedom, biologisk mångfald 
och fina möjligheter till nyfiket 
och lekande utomhusliv för såväl 
barn som vuxna. 
   Maria Bergström tar dig längs 
vattnet bort till Hornstull. 
Samling 13.00 vid Gräsgatan 1, 
Skanstull.         Ca 3 km, 2 timmar 

SÖNDAG 4 NOVEMBER        

Kyrksjölöten och istiden 
Margareta Lysell guidar bland 
granar och kala lövträd runt den 
lilla Kyrksjön mitt bland Brommas 
villaträdgårdar.  
   Här ligger ett fint litet reservat 
med riksintressanta spår från is-
tiden, lämningar från järnåldern 
och med ett landskap ännu präg-
lat av det gamla bondesamhället. 
Ordet löt är, som ett exempel, ett 
gammalt namn för sank eller sid-
länt äng eller betesmark, gärna 
längs med ett vatten. 
Samling kl 12.00 vid Åkeshovs T-
bana (uppgång Åkeshovshallen). 

Ca 4 km, 3 timmar 

SÖNDAG 11 NOVEMBER    

Lång tur i Tyresta 
Förr i tiden var all skog i Sverige 
allmänningsmark: byallmänning, 
sockenallmänning eller härads-
allmänning. Som ett minne av 
det har vi i Sverige vår älskade 
allemansrätt. 
   Peder Curman berättar mer om 
hur skog såg ut, förr i tiden, på 
denna jubileumsvandring i 
Tyrestas urskog i år när national-
parken fyller 25 år! 
   Ta med matsäck för två raster 
och ha bra på fötterna!  
Samling 9.30 vid Nyfors buss-
hållplats(buss 873 från Gullmars-
plan 9.05*), avslut i Tyresta by. 

Ca 12 km, 6 timmar 

SÖNDAG 18 NOVEMBER      

Natur på väg till vinter 
Följ med oss förbi runstenar, 
torp och hallonsnår ut till Järva-
fältets dalgång där Igelbäcken 
rinner som en pulsåder genom 
det urgamla odlingslandskapet.  
   Nu när vintern förhoppningsvis 
är på ingång är växterna, små-
krypen, fåglarna och däggdjuren 
i full gång med att vintra in sig 
för att klara sig de kommande 
månaderna. Så vad gör de?  
Vad händer? 
   Britta Ahlgren leder vandringen 
och berättar om såväl reservatet 
och områdets historia som om 
naturens vinterförberedelser. 
Samling 10.30 utanför T-bana 
Hallonbergen. 

Ca 5 km, 4 timmar 
 

 

SÖNDAG 25 NOVEMBER     

Höst i Älvsjöskogen 
Tallskogsklädda hällmarker, 
smala dalgångar, högvuxen 
granskog och mycket våtmark. 
Här finns en skog med vildmarks-
karaktär och stor mångfald av 
såväl arter som naturtyper.  
   Anders Tranberg leder vand-
ringen och berättar om begrep-
pet biologisk mångfald och om 
planerna att komplettera skyd-
det av skogen med ett natur-
reservat  också på andra sidan 
stambanan - Hagsätraskogen. 
Samling kl 11.00 vid Älvsjö 
station i hallen utanför 
spärrarna. 

Ca 4 km, 3 timmar 

SÖNDAG 2 DECEMBER         

Nackareservaten i frost 
Gör en förstaadventsvandring 
genom ett sörmländskt sprick-
dalslandskap som rymmer såväl 
golfhål som bäverhyddor och 
varggrottor. Är golfbanor kanske 
sättet att hålla landskapet öppet 
när korna försvunnit från staden 
marker? Och hur nära Stockholm 
finns varg idag och vilken bety-
delse hade Gustav III för varg-
skräcken i 1800-talets Sverige?  
   Anna Petri leder turen och be-
rättar om naturen, vintern och re-
servatets historia och betydelse. 
Tänk på att ha bra på fötterna. 
Samling kl 10.00 vid tunnelbane-
station Björkhagen, avslut vid 
Skarpnäcks tunnelbana. 

Ca 8 km, 4 timmar 
 

 

SÖNDAG 9 DECEMBER       

Från Haga till Ulriksdal 
Följ med på en baklänges tids-
resa från Gustavs engelska park 
till Jakob de la Gardies barock-
variant, längs Brunnsvikens 
stränder, genom skog och över 
öppna marker fram till Igelbäcken 
och slottets trädgård.  
   En vinterpromenad med Ronny 
Fors i ett ganska raskt tempo för 
att hålla värmen. Exakt hur turen 
går och vad som kommer att 
vara synligt beror på snöförhål-
landena – vi väljer så lättfram-
komligt som möjligt. 
Samling kl 10.05 busshpl Haga 
Södra. Avslut Ulriksdals slott 

Ca 6 km, 3 timmar 
 
 

 lättgången tur i lugnt tempo 
 terränggående, snabbare tur 
 mer krävande tur 

 

Storstockholms 
naturguider 

 

www.utinaturen.nu 
 

 

Att delta kostar (om inte 
annat anges) 100 kr,  
80 kr för medlem i 
Naturskyddsföreningen och 
under 18 år fritt. 
Swishkonto: 123 115 22 22 

Våra guider är universitets-
utbildade biogeovetare, 
biologer eller motsvarande, 
och auktoriserade av 
Stockholm Visitors Board (Visit 
Stockholm). 
 
Vandringarna genomförs  
i alla väder, ingen 
föranmälan behövs. 

Ta med matsäck/fika för 
turerna över 2 timmar och 
tänk på att ha ordentligt 
varma kläder om det är 
minusgrader.  

*) Kan ändras. Kontrollera 
tiden med SLs trafik-
information: http://sl.se/ 

Kontaktperson: 
Maria Bergström  
070-638 0712  
mejl: maria.bergstrom@ 
naturskyddsforeningen.se  

Nu aktuella guidningar 
genomförs i samarbete med 
Tyresö kommun, 
Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Studiefrämjandet. 

 

 

Fler tips och aktuell 
information på: 

www.utinaturen.nu 

 
Foto: Maria Bergström 
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