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"Med kraft att förändra". Den sloganen har Natur-
skyddsföreningen haft en längre tid men vad betyder 
det egentligen? Och hur ska vi göra det?
   I Framtidsstrategin (ersatte Naturskyddsföreningens 
gamla verksamhetsriktlinjer på stämman i juni förra 
året) kapitel 5, en stark och inflytelserik organisation, 
står följande att läsa under mål 5.1 stärkt medlems-
kraft:

Vi ska öka både antalet föreningsaktiva medlemmar 
och antalet medlemmar totalt samt få dem att stanna 
länge i föreningen. För att lyckas växa behöver vi 
stärka redan föreningsaktiva medlemmar och arbeta 
inkluderande för att nå ut till alla delar av samhället.  

Vi vill och ska vara en organisation med ett hållbart 
engagemang som är bra både för miljön och för de 
människor som engagerar sig. Med en stark folkrörelse 
ökar vårt inflytande och vår möjlighet att påverka.

 
 
Rikskansliet skickade förra året ut en enkät där man 
kan se att ett av de största problemen för föreningen 
är att vi behöver flera aktiva medlemmar, både till 
styrelserna och till olika arbetsgrupper. Hur gör vi? 
Det pratade vi om på länsträffen i höstas och hela 
rikskonferensen i Kristianstad 10-12 maj kommer 
att handla om folkrörelsen. 
   Riksstyrelsen håller också på och ser över återbä-
ringen till folkrörelsen och där ingår bl a de regionala 
kanslierna. På länsordförandekonferensen den gångna 
helgen diskuterade vi hur återbäringen och de regio-
nala kanslierna kan se ut i framtiden. Ska återbäringen 
vara mer behovsstyrd än den är idag var t ex en fråga 
som kom upp. Ekonomin i landets olika kretsar och 
länsförbund ser mycket olika ut, alltifrån de som inte 
har några pengar alls till de som samlar pengar på hög.
   På rikskonferensen finns möjlighet att diskutera 
med andra föreningsaktiva och berätta vad som har 
fungerat bra i kretsarna och även få inspiration av hur 
andra har gjort. Sista anmälningsdagen är 31 mars 
och all info finns på Naturkontakt.
  Jag vill också passa på att välkomna er till länsför-
bundets stämma den 6 april! På förmiddagen kom-
mer vi att ha ett föredrag och diskussion med Staffan 
Laestadius, se detaljer på nästa sida!

Beatrice Sundberg 
Ordförande

Med kraft att förändra

      KALENDER 
        6 april  Länsstämma 
      10-12 maj               Rikskonferens 
        19 maj  Gröna kilarnas dag 

!
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Inbjudan:  LänsstäMMa 2019

Plats:  
naturskyddsföreningens 
rikskansli, Åsögatan 115, 
stockholm

Lördagen den 6 april är det dags för stämma i länsför-
bundet. På förmiddagen träffar vi Staffan Laestadius, 
professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och 
senior rådgivare i den partipolitiskt oberoende tankes-
medjan Global Utmaning. Han berättar om sin nya bok 
"Klimatet och omställningen" och vi får möjlighet att 
ställa frågor och diskutera boken och dess budskap 
tillsammans.  
   Efter lunch är det så dags för stämman. På stämman 
kommer vi anta nya stadgar. Riksföreningen har tagit 
fram nya stadgar som togs på stämman i juni förra året 
och länsförbund och kretsar uppmanas att anta de nya 
stadgarna.  
   Stämmohandlingar finns på vår hemsida!
https://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/ 
lansstamma-2019/

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 2 april  
till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se, eller mo-
bil 070-5790055. 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.

lördag 6 april  kl. 09.30 -15.00

Program
09.30  Fika och mingel 

10.00  Föredrag och diskussion 
	 	 Staffan	Laestadius	berättar	om		
  sin bok "Klimatet och omställ- 
  ningen"

12.00	 	 Lunch 

13.00  Länsstämma  
  mötesordförande är 
  Andrea Söderblom-Tay 
 
	 	 Information	om	Naturskydds- 
  föreningens riksorganisation.  
  Mårten Wallberg
 
15.00	 	 Avslutning

Staffan Laestadius
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oM FILMEN: Vildmarken krymper i en oroväck-
ande takt i Sverige och de orörda skogarna blir färre 
samt tystare när den biologiska mångfalden håller på 
att försvinna. Äventyraren Marcus Aspsjö gav sig iväg 
för att finna svar på hur situationen ser ut och vad 
vildmarken egentligen betyder för oss människor. Ge-
nom en 300 mil lång resa på en SUP (Stand Up Padd-
leboard) längs med Yukonfloden i en av vår världs 
sista stora vildmarker, Alaska, samt genom intervjuer 
med några av de människor som sliter allra hårdast 
för att bevara den mest orörda naturen i vårt land.

Torsdag den 21 mars samlades 170 intresserade 
medlemmar, fältbiologer och icke medlemmar för att 
titta på dokumentären "När skogen tystnar" på mysiga 
biografen och cafét, Bio Rio, vid Hornstull. 
   Det var i det närmaste fullsatt, tack vare en aktiv 
marknadsföring med bl a annonser i lokala media, 
event på Facebook, samt spridning via länets kretsar, 
Fältbiologerna och Bio Rio's egna kanaler. 
  Kvällen började med välkomstord av Beatrice Sund-
berg, ordförande i länsförbundet, samt ett glödande tal 
av Fältbiologernas Leo Calandrella Rudberg.  
   Därefter tog Malin Sahlin, sakkunnig på skogsfrågor 
över mikrofonen och höll en kort och koncis föreläs-
ning om tillståndet för våra svenska skogar. Sedan 
fanns det gott om tid för åhörarna att ställa frågor och 
få svar från Malin. Det var en bra grund för att sedan se 
filmen!  
   Arrangörerna var mycket nöjda med kvällens utfall 
och hoppas kunna anordna fler filmkvällar i framtiden. 

Fullsatt filmkväll gav mersmak

Ovan t vänster: Christina Nordlind Hejdenberg, ledamot 
i länets styrelse, välkomnade besökarna och delade ut 
värvarkort. Ovan: Malin Sahlin föreläste om våra skogar. 
Foton: Nils Erik Sandberg
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Erbjud människor att ta 
naturfalken
Vad kan du om bin, fåglar och blommor? Syftet med 
Naturfalken är att utbilda om olika arter och väcka 
människors naturintresse. Vi vill också råda bot på 
den utbredda art-analfabetismen vi ser i samhället 
idag. Genom att lära sig mer om arter ökar förståelsen 
och känslan för djur och natur och vikten av att bevara 
den biologiska mångfalden. Lansering av Naturfalken 
äger rum över hela landet på Biologiska mångfaldens 
dag  
22 maj 2019.
    Konceptet med Naturfalken är inspirerat av sim-
borgarmärkena och Akademibokhandelns läsborgar-
märken. Du genomför ett tydligt uppdrag och får köpa 
ett märke som visar att du klarat av det. Naturfalken 
vänder sig till alla åldrar.
    Läs mer och beställ paket här: 
https://naturfalken.naturkontakt.naturskyddsforening-
en.se/2018/11/23/naturfalken-simborgarmarke-for-
artkunskap/
   Gå på kurs - Stockholm, Judarskogen/Åkeshov 
söndag 14 april kl 10-12: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/naturfalken
 

Vattensamling  
- konferens 27 april
Boka redan nu lördag 27/4 – då arrangerar Natur-
skyddsföreningens havsnätverk "Vattensamling – 
konferensen för dig som är extra intresserad av vår 
vattenmiljö". Det blir en heldag i Stockholm med fö-
redrag och diskussioner om viktiga vattenmiljöfrågor 
i såväl hav, sjö som andra våta miljöer. En vattensam-
ling rätt och slätt! Mer info och möjlighet att anmäla 
sig kommer inom kort på Naturkontakt. 

Kraft att förändra: 
Rikskonferens 
10-12 maj
Miljöengagemanget i Sverige växer starkt och många 
väljer att kanalisera sitt engagemang genom Natur-
skyddsföreningen – Sveriges största folkrörelse inom 
natur- och miljöområdet. Tillsammans med våra med-
lemmar vill vi fortsätta att utvecklas och göra ännu 
mer miljönytta.  
   Den 10-12 maj välkomnar vi därför dig till Kristian-
stad och rikskonferensen "Kraft att förändra".
    Rikskonferensen blir en mötesplats med utflykter, 
samtal och workshoppar om engagemang, miljöfrågor 
och framtiden. Och det är du som medlem som står i 
fokus – det är genom ditt deltagande, ditt engagemang 
som vi fortsätter att utvecklas. Läs mer nedan om hur 
du anmäler dig. Varmt välkommen!

Anmäl dig senast den 31 mars!
Läs mer om dagarna och anmäl dig här:  
https:// www.naturskyddsforeningen.se/ 
rikskonferens/2019/program

Har er krets en utflykt på Gröna Kilarnas Dag? 
Som vanligt producerar länsförbundet en affisch där 
vi samlar de aktiviteter vi känner till - både från våra 
kretsar, andra organisationer och kommunerna i länet. 
    Skicka information om ert arrangemang senast den 
18 april till Karin Schmidt, karin.schmidt@natur-
skyddsforeningen.se. 

söndag 19 maj 

Gröna kilarnas dag
aFFIsCH tas fram
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SÖNDAG 7 APRIL 
Eldgarnsö norr om Färingsö
På	denna	lilla	Mälarö	bjuds	på	ädellövskog,	lundar,	
hässlen	och	betade	hagar.	Här	finns	fridlyst	mistel	och	
en	rik	vårflora	som	nu	börjar	anas.	Anna	Petri	vårguidar	
genom	ekhagar	och	skog.	Samling	kl	11.00	vid	busshpl	
Karlskär	(buss	176*	fr	Brommaplan	kl	09.55	m	byte	
t	buss	317*	i	Stenhamra	centrum).	Alt	mötesplats	kl	
11.20 vid reservatets P-plats (till höger efter bron).
Ca 6 km, 4 timmar 

ONSDAGKVÄLL 10 APRIL 
Skutans grodorkester
Upplev	en	kväll	av	grod-	och	paddspaning	runt	
våtmarken	vid	Skutans	gård.	Om	vårtiden	nu	är	som	
den	brukar	så	ljuder	en	hel	orkester	av	bubblande,	
knarrande	och	kurrande.	Britta	Ahlgren	leder	turen	och	
berättar	vilka	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 

SÖNDAG 14 APRIL
Ekhagar och en unik liten ö
Följ	med	Peder	Curman	ut	i	Görvälns	naturreservat,	
till	ekhagar,	till	den	lilla	holmen	Koffsan	(med	helt	egen	
flora)	och	till	Mälarens	kanske	tjusigaste	utkikspunkt	
–	fornborgen	Gåseborg	med	utsikt	över	den	forna	
farleden	till	Uppsala.	Ta	gärna	med	kikare	om	du	har.
Samling	kl	11.00	busshpl	Rågången	(buss	564V	från	
Jakobsbergs	station	10.42*)	avslut	vid	busshållplats	
Sandvik ca kl 15. Ca 5 km, 4 timmar 

ONSDAG 17 APRIL
Grodorna i Björkhagen
Grodkollens projektledare Vide Ohlin tar dig med på 
en	tur	genom	Nackareservatens	Stockholmsdel,	från	
groddammen vid Björkhagen ner till den mangrove-
träskliknande	alsumpskogen	vid	Lilla	Sickla.	Vi	
hoppas möta vandrande paddor, höra kväkande 
grodor och kanske också få se vattensalamandrarnas 
uppvaktningsdans.	Allt	beroende	på	hur	långt	våren	

kommit.	Vide	berättar	mer	om	dessa	uråldriga	djur	och	
om arbetet för att bevara dem i Stockholmsområdet. 
Fick- eller pannlampa och stövlar är bra att ha. Samling kl 
19.30 Björkhagens T-banestation. Ca 3,5 km, 2 timmar

MÅNDAG 22 APRIL
Ågestasjöns fågelliv 
Anders	Tranberg	leder	en	tur	ut	runt	kanterna	på	denna	
så	storstadsnära	fågelsjö.	Här	finns	förutom	änder	och	
doppingar också tofsvipor och skrattmåsar och kanske 
att horsgöken hörs galoppera i skyn. Samling kl 08.55 
busshållplats	Ågesta	gård	(buss	833	från	Farsta	centrum	
08.40*).	Ta	med	en	kikare,	och	ha	bra	på	fötterna.
Ca 2 km, 3 timmar 

ONSDAG 24 APRIL 
Med barnvagn på Södra Djurgården
(	Se	all	info	på	www.utinaturen.nu)	 

LÖRDAG 27 APRIL 
En promenad för alla i Nackareservatet
En	vandring	som	passar	även	dig	i	rullstol.
(	Se	all	info	på	www.utinaturen.nu)	

SÖNDAG 28 APRIL 
Efter stormen!
Följ	med	Isak	Isaksson	att	undersöka	hur	stormen	Alfrida	
påverkat skogen på Lidingö.  
(	Se	all	info	på	www.utinaturen.nu)	

StoRStocKhoLMS NAtURGUiDER tipSAR;

•	 Att	delta	kostar	100	kr,	80	kr	för	medlem	i	Natur-
skyddsföreningen	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		tiden	på	sl.se


