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Naturen är alltid öppen
Det är besynnerliga och svåra tider vi lever i nu med
anledning av coronaviruset. Många olika saker händer i
samhället som får stora konsekvenser och förmodligen
kommer att ta lång tid att reparera. Men vi vet också,
som den gamla klyschan säger ”inget varar för evigt”.
Varken det bra eller det dåliga. Vad vi kan göra är att
vara försiktiga, tänka efter före och vara kloka.
Glädje nog är fler och fler ute i naturen i dessa tider.
Jag har sett på Facebook att folk skriver att under den
gångna helgen var det fullt av bilar på parkeringen
både i naturreservatet Paradiset och i Tyresta. Många
inom Naturskyddsföreningen är mycket ute i naturen
men det är roligt att se att även andra grupper söker
sig till naturen. Det får, i alla falla mig att fundera på
hur livet skulle vara om inte gallerior och andra shoppingmöjligheter var öppna nästan dygnet runt. När jag
studerade på Mitthögskolan i Örnsköldsvik 1998-2001
var mataffärerna inte öppna på söndagar – och det är
inte mer än drygt 20 år sen. För att inte tala om långfredagen på 80-talet. Den var verkligen lång!
Nu är samhället väldigt inriktat på att vi ska konsumera för att klara tillväxten men också som ett sätt att
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Länsstämma INSTÄLLD
Biologiska mångfaldens dag
Gröna kilarnas dag
Riksstämma, Mora DIGITAL?

umgås. I stadsbyggnadsplaner pratas det till exempel
ofta om ”målpunkter”. De är ofta någon form av kommersiell verksamhet, ett café, en minigolfbana men
tyvärr sällan något som inte genererar några intäkter, t
ex ett naturum, en skylt, en äng eller en jätteek.
Det finns hinder att komma ut i naturen. Naturen ligger för långt borta, det finns inte tillgång till kollektivtrafik eller som går väldigt sällan, är inte tillgänglighetsanpassad, det finns inga toaletter, finns inga eller
otillräcklig information om ett naturområde innan och
under besöket. Men trots flera hinder är naturen ändå
alltid öppen – året runt och alla tider på dygnet och
även under denna kris.
Just nu arbetar Länsstyrelsen med en friluftsstrategi där intresserade kommunerna kan vara med och
dela med sig av goda exempel och se strategin som
ett forum för samverkan. I fokusgruppen där kommunerna är med ska det tas fram handlingsplaner.
Maria Bergström och jag från Länsförbundet är med i
referensgruppen där vi har möjlighet att komma med
inspel. Under förra veckans Skypemöte med ett 20-tal
deltagare lyftes det bl a upp att det är viktigt att det
finns möjlighet att åka kollektivt.
Naturen är som sagt alltid öppen och jag hoppas att
ni har möjlighet att ta tillvara på den här underbara
tiden på året som vi nu har framför oss. Länsstämman som vi skulle ha haft 18 april är inställd och då,
liksom de andra dagarna finns det därför än mer tid att
vara ute i naturen och samla kraft oh energi.
Beatrice Sundberg,
ordförande
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I slutet på juni lämnar Karin Schmidt sin tjänst på kansliet för att kunna satsa på
sin egen konsultfirma på heltid.
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Varför slutar du?
Stockholms län
- Jag har trivts jättebra och kommer att sakna alla engagerade, härliga människor
i organisationen. Efter 11 år på länsförbundets kansli som kommunikatör och
verksamhetsutvecklare på deltid känner jag att det är dags att lämna över jobbet
till en ny förmåga med nya fråscha idéer. Så läs annonsen - och känner du någon
som kan passa in i rollen så tipsa! Annonsen finns även på länets hemsida.

Karin slutar på
kansliet i sommar

Vad gör du i din firma?
- Jag jobbar med kommunikation för bl a en forskningsstiftelse samt de nordiska
golfförbunden. Sköter webbsidor, layout, redigerar texter och översätter. Om du
vill ha min hjälp får du väldigt gärna anlita mig för exempelvis programblad, affischer, annonser, trycksaker m m. Jag kan lova alla från Naturskyddsföreningen
ett mycket bra pris på mina tjänster. Om du redan nu vill ha en offert så ring mig
på 070-579 00 55 eller skicka ett mail till min privata adress; kadasch58@gmail.
com. Läs mer på: karinschmidtkommunikation.se.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län söker en ny
verksamhetsutvecklare på 70 %
Naturskyddsföreningen har kraft att förändra! Vi är Sveriges största miljöorganisation. Vi är en ideell och partipolitiskt obunden förening som driver viktiga miljöfrågor
lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Naturskyddsföreningen i Stockholms län är det största länsförbundet i
Naturskyddsföreningen och består av 25 kretsar och har
70 000 medlemmar.

•

Vi söker nu dig som vill ha en central roll för att utveckla
och förvalta Naturskyddsföreningen i Stockholms läns
lokala arbete. Ditt uppdrag är att skapa goda organisatoriska förutsättningar för våra kretsar och medlemmar.

Egenskaper som vi bedömer viktiga för tjänsten är:

Fokus i tjänsten ligger på att bistå kretsar med metoder
och arbetssätt för att öka det lokala engagemanget, sprida
goda exempel på lyckade aktiviteter och arbetssätt, starta
arbetsgrupper, ordna kretsträffar och utbildningar. Du är
pedagogisk och kan på ett enkelt sätt förmedla komplex
information. Du ansvarar för att utveckla vår internkommunikation och upprätthålla informationen på våra
digitala plattformar såsom webb, Facebook och Instagram. Inom Naturskyddsföreningen finns 10 st regionala
verksamhetsutvecklare i hela landet som kommunicerar
på Skype och har två fysiska träffar under året.
Är du intresserad av att söka tjänsten? Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•

Har erfarenhet från ideell verksamhet, antingen
genom ideellt engagemang eller anställd
Arbetat minst ett år som verksamhetsutvecklare
Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och
skriftligt
Har erfarenhet/kunskap om digitala medier
Är driven, målmedveten och flexibel
Är en god administratör och jobbar strukturerat

•
•
•

Vill vara länken för informationsspridning inom
föreningen
Har god kompetens i textproduktion och digitala plattformar
Har intresse för hållbarhet och miljöfrågor
Har relevant utbildning eller relevant (arbets)livserfarenhet

•

God pedagogisk förmåga: Förmåga att engagera och
tillgängliggöra information och fakta till lättförståelig
och engagerande kommunikation och material för att
nå ut till våra målgrupper som är kretsar, medlemmar
och även allmänheten i stort.

•

God förmåga att ta initiativ: För att lyckas med att
skala upp verksamheten samt underhålla denna krävs
att du har en förmåga att strukturera och organisera
ditt arbete såväl självständigt som tillsammans med
andra samt att på egen hand kunna identifiera utmaningar och hitta lösningar.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Allmänt:
Vi sitter i Bagarmossens folkets hus i Bagarmossen.
Härifrån kommer du arbeta ca tre dagar i veckan. Tjänsten
innebär arbete även kvällar som helger.
Vi tillämpar provanställning 6 månader och tillträde sker
efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag 13 april 2020
Skicka ansökan och ställ frågor till Beatrice Sundberg,
ordförande, beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se
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Nya styrelseledamöter eller gruppmedlemmar?
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Glöm inte att skicka mailadresserna till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se så ser jag till
att personen kommer med i prenumerationslistan för Månadsbladet.

Länsstämman
lördag 18 april
är INSTÄLLD
p g a rådande läge
Styrelsen återkommer med nytt datum
så snart det är möjligt.

PLANERADE AKTIVITETER
på Biologiska mångfaldens dag och Gröna kilarnas dag?
Arrangerar ni utflykter på Gröna kilarnas dag
(24 maj) eller Biologiska mångfaldens dag (22 maj)?
Då vill vi veta det!
Länsförbundet sammanställer och layoutar affischer
(PDF) för dessa båda dagar som sprids via kommuner, andra organisationer och våra egna kretsar i länet.
Skicka gärna ett mail med information om aktiviteter till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se
senast den 4 maj så kommer ni med på affischerna!

Boka in redan nu!

22
maj
Biologiska
mångfaldens dag

24
maj

12-14
juni

Gröna kilarnas
dag

Riksstämma i Mora
ev digitalt möte
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CORONATIDER
Vi fortsätter med våra guideturer
ute i naturen men vi vill att du
som funderar på att delta tar ett
eget ansvar.
Kom inte med om du är snuvig
och håll dig hemma om du tillhör
någon riskgrupp.
I övrigt håller vi lite avstånd från
varandra när vi vandrar men har
det trevligt i alla fall.
Och känner du tveksamhet att
gå med oss så gör en egen tur ut
i naturen istället - en bra syssla
för såväl kroppen som själen.



SÖNDAG 5 APRIL

Eldgarnsö

På denna lilla Mälarö bjuds på
ädellövskog, lundar, hässlen och
betade hagar. Här finns fridlyst
mistel (lätt att upptäcka i de ännu
kala trädkronorna) och en rik
vårflora som nu börjar anas.
Anna Petri vårguidar genom
ekhagar och skog.
Samling kl 11.00 vid busshpl
Karlskär (buss 176* från Brommaplan, läge F kl 9:55 med 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
TISDAG 7 APRIL


Vår i Nackareservaten
SÖNDAG 12 APRIL

Så här gör vi



Vårkväk vid Skutan?

Klimatet värms upp och våren
kommer allt tidigare och nu
prövar vi att spana efter grodor
redan i början av april.
Så följ med Britta Ahlgren på
denna grod- och paddspaningskväll runt våtmarken vid Skutans
gård.
Ha gärna med egen ficklampa,
ta varma kläder och ordentligt på
fötterna – kvällen kan bli kylig
och markerna fuktiga/våta.
Samling kl 19:15 på parkeringen
vid Skutans gård (buss 839 från
Haninge centrum, läge S kl 19:02*
anländer 19:05 till busshållplats
Skutans gård).
Ca 2,5 km, 2 timmar - Ingen avgift

En vårvandring genom Stockholms mest besökta naturreservat och en bit längs med
Sveriges första låglandsled –
Sörmlandsleden (invigd 1973).
Fast allra först passerar turen
Nackareservatens nya ”groddamm” och kanske är det full fart
där… beroende på vädret och
värmen.
Ronny Fors tar dig runt, kollar
efter grodorna, berättar om
fågelsången och ger namn åt
blommor, tickor, flygfän och
annat som kan tänktas dyka upp
utefter vandringen.
Samling vid T-bana Björkhagen
kl 10:00 avslutning vid Skarpnäcks tunnelbana. Ha bra på
fötterna.
Ca 4 timmar, 8 km


Fåglarna vid sjöängen
SÖNDAG 19 APRIL

Angarnssjöängen är belägen i ett
kulturlandskap med rötter i sen
bronsålder/järnålder och Örstas
bronsåldershällristning är en
sevärdhet.
Själva sjön, som är en avsnörd
havsvik, är en av Stockholms
läns rikaste och värdefullaste
fågelsjöar. Över 240 fågelarter
har observerats och på våren är
sjöängen ett paradis för vadare
som t ex grönbena och brushane.
Även rovfåglar som ormvråk,
brun kärrhök och lärkfalk kan ses
här liksom sjöängens karaktärsfågel - svarthakedoppingen.
Bosse Björnsäter guidar. Bra
med gummistövlar och kikare.
Samling kl 9:10 vid info-tavlan
vid Örsta (buss 665 fr Vallentuna
station västra, läge B kl 8:55).
Ca 7 km, 4 timmar

 lättgången tur i lugnt tempo

 terränggående, snabbare tur
 mer krävande tur

ONSDAG 22 APRIL



Ta barnvagnen med
längs en bit Mälarstrand

Våren är naturens barntid. Alla
ryggradsdjur; såväl fåglar som
däggdjur och grodor, håller nu
som bäst på att få till nya generationer.
Så följ med Helena Klangemo
på vandring i norraste delen av
Görvälns naturreservat och hör
mer om hur andra djur än vi
ordnar för sina barn. Fågelkvitter
och blommor bjuds det också på.
Rast med ordentlig tid för matning och blöjbyte.
Samling kl 11:00 utanför pendeltågsstation Kallhäll.
Ca 3-4 km, 3 timmar


Sandemar och fåglarna
SÖNDAG 26 APRIL

Nu samlas stora skaror änder
och vadare vid Sandemar – en
annan av länets allra finaste
fågellokaler. Så kom hit du också
och spana ut över strandängarna
i sällskap med Bosse Ljungberg.
Har du kikare så ta den med
och ha bra på fötterna, det kan
vara fuktigt.
Samling på parkeringen vid busshållplats Svärdsnäsviken kl 9:45
(buss 839 från Haninge centrum,
läge S kl 9:15).
Ca 3 km, 4 timmar
SÖNDAG 3 MAJ

Ekebysjön



I Djursholm ligger en glittrande
liten sjö omgiven av sumpskog,
bergknallar, blommande hagmarker och järnåldersgravar.
En rik naturmosaik med nära
till allt och nu när våren är på full
ingång blommar allt möjligt.
Turen går runt hela sjön och
Margareta Lysell leder vandringen.
Samling kl 10:45 vid Bråvallavägens tågstation, västra sidan
(Roslagsbanan 28 mot Österskär
från Stockholm Ö kl 10:35*).
Ca 4 km, 3 timmar

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 universitetsutbildade 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
*) Kan ändras. Kontrollera
tiden med SLs trafikinformation: http://sl.se/
Kontaktperson:
Maria Bergström
070-638 0712
mejl: maria.bergstrom@
naturskyddsforeningen.se
Nu aktuella guidningar
genomförs i samarbete med
Haninge kommun,
Länsstyrelsen i Stockholms
län och Studiefrämjandet.
.

Fler tips och aktuell
information på:

www.utinaturen.nu

Foto: Ronny Fors

