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Nu har vi kommit en bra bit in på sommaren men 
mycket tid återstår ändå. Alla årstider har sin tjusning 
och under sommaren får vi uppleva ljuset, grönskan, 
ljuden och dofterna. 
   Olika människor får energi av olika saker och nu 
är en chans för många av oss att fylla på med positiv 
energi genom att vara ute i naturen. Vi har så otro-
ligt mycket fint, vackert och speciellt att titta på och 
uppleva i Stockholms län.  Det finns många pärlor att 
upptäcka i länet. Ett bra sätt att hitta dessa lokala pärlor 
kan vara att titta i andra kretsars kretsprogram för att se 
var de har sina utflykter. 
   Vi har en sådan blandad natur att det går att se 
skärgården, eklandskapet, urskog, gammal skog, ängar, 
kulturmarker, sjöar och mycket, mycket mer!
   Även våra stränder är viktiga och de ska vara till-
gängliga för allmänheten. Som ni säkert har sett har 
riksföreningen nu en kampanj om att värna strandskyd-
det, både för rekreation och den biologiska mångfal-
den. De skriver på sin hemsida bl a vad Naturskydds-
föreningen tycker i frågan: 

• Strandskyddet är en viktig garant i lagstiftningen 
för allemansrätt och biologisk mångfald. Dess-
utom är det en bra försäkring mot ras, skred och 
översvämningar att lämna stränderna obebyggda i 
en allt mer klimatosäker tid.

• Överenskommelsen i Januariavtalet att “det ska bli 
enklare att bygga strandnära” innebär en betydan-

Njut av naturen!
de risk för att områden med höga natur- och fri-
luftsvärden bebyggs och att allmänhetens tillgång 
till värdefulla områden begränsas ytterligare. Det 
är därför mycket viktigt att bevaka utvecklingen 
och förstärka strandskyddet i områden med höga 
natur- och friluftsvärden och i områden med högt 
exploateringstryck. Och att det verkligen blir i 
glesbygd lättnaderna sker.

• Det är mycket viktigt att skrivningarna i Janua-
riavtalet om förstärkningar av strandskyddet där 
det behövs omsätts i lag  – inte minst i områden 
med högt exploateringstryck.

• Krafttag måste till för att minska problemen med 
felaktiga strandskyddsbeslut i kommunerna. Om 
man – som det står i Januariavtalet – ska öka det 
lokala inflytandet måste det också ske en massiv 
satsning på kunskapshöjning och uppskärpning av 
myndighetsutövningen. 

I höst kommer vi i länsförbundet ordna en kretsträff 
och ett utbildningstillfälle. Hoppas vi ses då!

Trevlig sommar!
önskar 

Karin Schmidt, Maria Bergström, Nils-Erik Sandberg, 
My Härstedt, Christina Nordling Hejdenberg, Ronny 
Fors, Annica Dahlberg, Arianna Scarpellini, Karin 
Grohman, Gudrun Hubendick och Beatrice Sundberg, 
kansliet och styrelsen i Länsförbundet
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För sjätte året i rad cyklar vi genom gator och torg 
tillsammans för att förvandla vårt vackra Stockholm till 
en cykelstad. ”Alla är välkomna, på vilket fordon som 
helst, bara det drivs med muskelkraft. Ung som gam-
mal, långsam som snabb, mästare liksom nyfrälsta”, 
säger karnevalsgeneralen Christina Nordlind Hejden-
berg från Naturskyddsföreningen. ”Kom gärna karne-
valsklädd”, tillägger hon. ”
   Innan karnevalståget rullar är det musikuppträdanden 
och det finns möjlighet att testa en-huling, lastcyklar 
och elcyklar. Det finns en barncykelbana och en tävling 
om vem som kan cykla långsammast.
   Själva Karnevalståget avgår 14.00 från Norrbro, 
framför Riksdagshuset.Karnevalseventet börjar dock 
redan 11.00 med musik, pimpa-din-cykel och dig-själv, 
diskutera cykelplanering med mera.Det kommer finnas 
Food Bikes för den som är hungrig eller törstig.  
   Läs mer: www.cykelkarneval.com och  @STHLM.
Cykelkarneval

Söndag den 22 september är det 
Cykelkarneval i Stockholm

För barnfamiljer: ”KidicalMass”
Den globala rörelsen KidicalMass kommer till 
Stockholm igen. Alla cykelfordon är välkomna: 
tvåhjulingar, trehjulingar, springcyklar, sparkcyklar, 
vuxencyklar med barnstol, lådcyklar osv. Det är bar-
nen på hjul som är i fokus. Start på Norrbro kl 13.00. 
@kidicalmass.STHLM

Arrangör för Cykelkarnevalen är Naturskyddsfören-
ingen i Stockholms län. Kontaktpersoner: Karnevals-
general: Christina Nordlind Hejdenberg 0705-30 16 
19. Kommunikationsansvarig: Tomas Bergenfeldt, 
0705 – 56 16 31, tomas@bergenfeldt.se

Bilder är fria att använda på https://www.flickr.com/
photos/156191275@N05/sets/72157682433920422/

Hjälp oss att marknadsföra karnevalen!  
 
Informera gärna i kretsens program, 
Facebook, webbsida etc.



 
 

                  SÖNDAG 7 JULI                   

Björnö – mer än en 
sandstrand 
Berika badlivet med att lära dig 
mer om skärgården! Björnö är 
lättillgängligt med klippor, 
hällmarkstallskog, småskaligt 
jordbrukslandskap och en av 
Stockholms finaste sand-
stränder.  
   Anna Petri visar öns natur och 
berättar om livet på ett skär-
gårdshemman. 
Samling vid busshållpl Björnö 
naturreservat 10.16 alt natur-
reservatsparkeringen kl 10.30 
(buss 429X fr Slussen kl 9.38*). 
Buss tillbaka 14.35 (eller 15.45 
om man t ex vill stanna och bada). 

Ca 7 km, 4,5 timmar 

SÖNDAG 14 JULI             

Nationalstadsparken - 
Norra Djurgården 
Här hade Stadsholmens Svart-
brödrakloster sina odlings- och 
betesmarker på medeltiden, här 
jagade lillprins Karl vargar i slutet 
av 1600-talet, här anlades 
experimentalfält i Kungliga 
lantbruksakademiens regi på 
1800-talet och på 1970-talet  
flyttade Stockholms universitet 
hit från innerstan. Och vintern 
2011/12 fick den gamla teve- 
/radioeken här sin sista viloplats.  
   Välkommen på en vandring 
med Helena Klangemo genom 
historien, naturen och land-
skapet i världens första 
Nationalstadspark. 
Samling kl 11.00, T-bana 
Universitetet. 

Ca 4 km, 3 timmar 

 

ONSDAGKVÄLL 17 JULI 

Humlespaning på Södra 
Djurgården 
Surrar det i gräset och i skogen? 
Fladdrar det kring lavendeln och 
kattmyntan? Hur står det till med 
våra pollinerare? 
   Maria Bergström tar dig med 
på en vandring i humlans tecken. 
Hur stödjer man en humle-
drottning i hennes, för oss, så 
livsviktiga natur- och kultur-
gärning? 
Samling kl 18.00 vid busshåll-
plats Edelstams väg (buss 69).  
Avslut i Rosendals trädgård. 

Ca 2-3 km, 2 timmar 

 

SÖNDAG 21 JULI              

Judarn runt 
Sjön Judarn, en av Stockholms 
renaste sjöar, omges av en 
omväxlande natur med öppna 
ängsmarker och kuperade 
skogsmarker.  
   Här finns spår från istiden som 
stora flyttblock, storblockiga 
moränytor och riksintressanta 
deGeer-moräner.  
Och människospår ända från 
bronsåldern, i form av rösen och 
skålgropar. Samt gamla 
torplämningar, en ryssmur och 
Dolgtrazer. 
   Följ med Anders Tranberg på 
en tur i Stockholms stads allra 
första naturreservat. 
Samling kl 13.00 vid Åkeshovs 
slott, T-bana Åkeshov. 

Ca 5 km, 3 timmar 

SÖNDAG 28 JULI      

Är alla guider 
sommarlediga 
Men på vår hemsida hittar du en 
mängd tips på fina områden att 
besöka på egen hand; 
www.utinaturen.nu/naturomraden/ 
 

 
 
 

SÖNDAG 4 AUGUSTI        

Grisslehamn och havet 
Upplev Grisslehamn och naturen 
i havsbandet mot Ålands hav 
tillsammans med Eva Lindberg.   
   Förbindelserna hit är glesa så 
passa på att upptäcka Albert 
Engströms museum och ströva 
fritt i byn också. 
Samling kl 11.30 vid stora 
ankaret i hamnen (blåbuss 676* 
fr Danderyds sjukhus läge F kl 
8.52 till Norrtälje busstn 9.46, 
därifrån buss 637 kl 10.20 till 
Grisslehamns färjeläge 11.20). 
Avslut vid Albert Engströms 
ateljé (buss åter mot Norrtälje/ 
Sthlm kl 14.26 eller 15.26). 

Ca 3 timmar 

SÖNDAG 11 AUGUSTI         

Domarudden och Tärnan-
området  
Här i Trehörningsskogens natur-
reservat finns en riktig skog 
opåverkad av modernt  ”skogs-
bruk” - en naturskog.  
   Gamla granar i ett småbrutet 
mosaiklandskap, tallbevuxna 
höjder, bergsknallar, stup, dalar, 
kärr, mossmarker och sjöar.  
   Följaktligen finns här också 
växter och djur som blivit sorgligt 
allt ovanligare i ”konventionellt” 
hanterade skogar, som t ex 
tretåig hackspett, tjäder och 
järpe.  
   Margareta Lysell leder denna 
tur upp till och runt den sjö som 
fått ge namn åt hela reservatet. 
Samling kl 10.30 vid Domar-
uddens friluftsgård (ta den ”bad-
buss” som går dit kl 10.00 från 
Åkersberga station). 
Badbussturer tillbaka går kl 14 
och kl 16. Mer info om badbuss-
turerna hittar du på Österåkers 
kommuns hemsida, sök på 
badbuss:  www.osteraker.se 

Ca 5-6 km och 3½ timme 
 

 

  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 föran-
mälan behövs. 

Ta med matsäck/fika för 
turerna över 2 timmar  

*) 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 
Länsstyrelsen i Stockholms 
län samt Studiefrämjandet. 

. 

 

 

Fler tips och aktuell 
information på: 

www.utinaturen.nu 

 
 

Lillprinsens illustration 
hämtad från HISTORISKA 

LANDSKAP 2006  
Foto: Maria Bergström 

http://www.utinaturen.nu/naturomraden/
http://www.osteraker.se/
http://sl.se/
http://www.utinaturen.nu/
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Kansliet är sommarstängt  
8 juli - 4 augusti 

 
Glad sommar!

 
Kretsträff  

lördag  
9 november 

kl 10-15

Boka in dagen redan nu! 
 
Vi kommer att utbyta information och erfarenheter 
tillsammans  kring vad som hänt och händer i kretsar 
och länsförbundet. En dag för att stötta och lära av 
varandra!

Utbildningar på gång - höst och vår
Vi har gjort en enkät bland våra kretsar för att få en 
fingervisning om vilka områden ni vill ha mer kunskap 
om. Hittills visar resultatet på att följande fyra områden 
ligger i topp:  

• Inventering av skog 

• Ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i 
detaljplaner 

• Juridik kring klimatfrågan  

• Sociala media - så använder man de effektivt   
(Facebook, Instagram etc ) 

Så snart enkätsvaren är sammananställda börjar vi 
planera för den första utbildningen som kommer att ske 
under oktober/november. 
 
Vi återkommer i augusti om detta!


