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Välkommen till Grodans år!
Naturskyddsföreningen har utlyst 2014 till Grodans år. Grodor 
är känsliga djur som behöver bra vatten- och landmiljöer för sin 
överlevnad och de är bra indikatorer på tillståndet i naturen. Att 
uppmärksamma våra groddjur är aldrig fel, värnar vi grodorna värnar 
vi också om oss själva i slutändan. 
     På vårens första naturguidning ska vi titta på alsumpskogen i 
Älta, kanske ser vi grodor där? Älta ska förtätas och då gäller det att 
värna våtmarken så den inte exploateras. Nacka kommun planerar 
att bygga en plats för vinterförvaring av båtar i en fin våtmark vid 
Östervik (ett av kommunens allra mest tokiga projekt) så man kan 
inte vara säker på att de inte finns planer även för våtmarken i Älta. 
     Under 2013 avgjordes striden om Kvarnholmsförbindelsen, 
Mark- och miljööverdomstolen gav Nacka kommun rätt att bygga 
bron och i skrivande stund kan man från Värmdöleden se ett stort 
fult sår i Ryssbergen där den södra tunnelmynningen ska ligga. En 
tung förlust men vi har faktiskt vunnit något med vår kamp för 
Ryssbergen. Nacka kommun ska göra naturreservat av området, 
något som knappast hade hänt om vi inte kämpat för skogen och 
mot vägplanerna. Ryssbergen blir såklart påverkad av bron men med 
tanke på att markägarna vill bebygga hela området så har vi i slut-
ändan ändå vunnit något. 
     Nacka kommun har ambitioner att inrätta fler naturreservat 
vilket förstås är mycket glädjande. Några reservat har vi dock fått 
vänta orimligt länge på, jag tänker då framförallt på Skarpnäs i Boo, 
Svärdsö i Saltsjöbaden och givetvis också Skuruparken på Sicklaön. 
     Missa inte våra vandringar där vi bl.a. besöker Skuruparken 
och tittar på grönområdena i Sicklaområdet där Nacka stad nu ska 
byggas. Är tät stad per automatik också hållbart? Det kommer vi att 
diskutera då.
     Missa inte heller våra innekvällar med ett intressant föredrag om 
grön ekonomi och i höst om energieffektivisering i våra hus.

Ronny Fors
Ordförande
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Kallelse till ÅRSMÖTE
När: tisdagen den18 mars kl. 18:00
Plats: Lambertrummet, Dieselverkstaden 
Före årsmötet kommer Pella Larsdotter Thiel från Natur-
skyddsföreningen i Värmdö och Omställningsrörelsen att 
berätta om Omställning till ett hållbart samhälle.
Hur ska vi hantera de sammanlänkade kriser som präglar vår 
tid? Ekonomiska kriser, ekologiska kriser, kanske till och med 
en existentiell kris – överallt syns tecknen på att samhället 
inte fungerar så bra. Vilka vägar finns till en hållbar, rättvis 
och meningsfull värld? 
Föranmälda får kaffe och smörgås. 
Anmälan till: forelasning@klimatlosningar.se



Våtmarker och bibaggar i Älta
Älta ska förtätas. Kan man  göra det och samtidigt behålla den viktiga närnaturen? 
Vi vandrar bland annat förbi Älta våtmark med värdefull alsumpskog. Blir den kvar om Älta 
förtätas? Vi avslutar i Ältadalen där vi, om vädret är med oss, letar efter bin och bibaggar i det 
gamla grustaget. 
När: söndagen den 6 april kl 10:00 – 14:00 
Samling: vid Ältagårds busshållplats kl 10:00  
Info: Ronny Fors, 0708-96 36 07
Medtag: matsäck

Grön ekonomi
Planetens resurser är överutnyttjade, och den nuvarande ekonomiska ordningen är en del 
av orsaken. Anton Grenholm, Naturskyddsföreningen i Falun, gästar oss ikväll. Han är en av 
upphovsmännen bakom en idérapport som föreslår delvis nya utgångspunkter för arbetet för 
en hållbar, grön ekonomi. Vi pratar om ekonomins hållbarhetsproblem i allmänhet och om 
tillväxtens dilemman i synnerhet. Rapporten pekar särskilt på varför så kallad grön tillväxt 
inte är svaret på frågan om hur vi åstadkommer en hållbar ekonomi. Föreläsning varvas med 
diskussion.
När: torsdagen den 24 april kl 19:00
Plats: Lilla scen, Dieselverkstaden
Inträde: 100 kr (gratis för medlemmar i Naturskyddsföreningen)
Information och föranmälan: forelasning@klimatlosningar.sefo
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Vårvandring i Skuruparken 
Följ med på en vandring i Skuruparken när den är som vackrast. Njut av blåsipporna och 
fågelsången. Gunilla Ingmar berättar om parken och kampen för naturreservatet som pågår 
alltjämt. För att ta sig dit tar man smidigt buss 409, 413, 414, 422 och 471 från Slussen och 
stiger av vid hållplatsen Skurustugan.
När: söndagen den 27 april kl 11:00 – 14:00 
Samling: vid Skurustugan kl 11:00
Medtag: matsäck

Naturguidning Sickla – Finntorp – Alphyddan 
Stora förändringar väntar i denna del av Nacka när det ska byggas stad här. Följ med på en 
naturguidning där vi tittar på vilka områden som Nacka planerar att exploatera. Blir det nå-
gon natur kvar här? Vad har den tätortsnära naturen för betydelse? Vad är ekosystemtjänster? 
Dessa och andra frågor kommer vi att diskutera. 
När: torsdagen den 22 maj kl 18:00 – 20:00 
Samling: vid Nacka station kl 18:00
Info: Ronny Fors, 0708-96 36 07 



Naturnatt i Ekudden vid Flaten
Följ med till en trivsam försommarkväll vid Flatensjöns strand där vi har ett antal natur- och 
kulturaktiviteter: fågelskådning, ruinguidning, fladdermusspaning, korvgrillning. Kvällen 
startar med en guidad naturvandring från Älta centrum till Ekudden. Väl på plats kommer vi 
få en guidning genom de spännande ruinerna av Ekuddens gård. I övrigt kan vi njuta av för-
sommarens fåglar, och kanske får vi se bävrar och fladdermöss om vi har tur. Ta med matsäck 
och gärna något att grilla på lägerelden.
När: torsdagen den 5 juni kl. 19:00 
Samling: vid Älta centrum
Naturnatten är ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Stockholm, Söderort och Nacka.

Källtorpssjön och Orrmossen – vildmark i Nackareservatet
Vi gör en vandring runt Källtorpssjön och Orrmossen med sitt spännande brandfält. Orrmos-
sen är ett av Stockholmsområdets större sammanhängande mossekomplex. I Källtorpssjön 
finns storlom och vid Orrmossen finns trädlärka och många andra fåglar. Insektslivet är rikt 
och kanske ser vi den svavelgula höfjärilen flyga. Vid fint väder kommer vi även få se trollslän-
dor. Ronny Fors är vår guide. 
När: lördagen den 28 juni kl. 10.00 – 15.00
Samling: vid Hellasgården
Medtag: matsäck
Info: Ronny Fors, 0708-96 36 07

Termografering och energieffektivisering av byggnader
Under den här föreläsningen kommer vi att få se exempel på hur värmen flödar i våra småhus 
och flerbostadshus. Funderar du på hur du ska göra för att få ner energianvändningen till 
samma nivå som din granne eller står inför kommande renoveringar av din bostad? Då är det 
här föreläsningen för dig.
När: torsdagen den 23 oktober 
kl. 18:00
Plats: Lilla scen, Dieselverkstaden
Inträde: 100 kr (gratis för medlemmar 
i Naturskyddsföreningen)
Information och föranmälan: 
forelasning@klimatlosningar.se



Ytterligare aktiviteter läggs upp på hemsidan efter sommaren.

VILL DU BLI NATURSNOKSLEDARE?
Vi har inte på flera år haft någon regelbunden familjeverksamhet i föreningen - det som kallas 
Natursnokarna. Vi tycker det är synd, både för barnens och de vuxnas skull. Vi skulle gärna se att 
några tog sig an att starta Naturnokarna igen. Det finns mycket hjälp att få. Kurser, läger, material 
och kontakt med personal på föreningens kansli eller gamla natursnoksledare...
     Undrar du vad Natursnokarna är? Ett kort citat:
Vill du få barn att upptäcka naturen? I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen till-
sammans. Den som har kunskap om naturen blir också mer rädd om den. Här på Naturkontakt finns 
det du behöver för att starta eller hålla igång en Natursnoksgrupp i din krets. Hur kommer man igång? 
Vill du utbyta erfarenheter med andra Snokledare? Vill du ha exempel på lekar och aktiviteter andra 
Natursnokar [...]
     Eller titta på hur andra gör http://soderort.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/
     Observera det där med ”tillsammans”. Oftast innebär ju aktiviteter för barn att de vuxna inte är 
med annat än som ”transportkompani”.
     Vill du prata med någon i kretsen ring Charlie Wijnbladh, 0708-397 687.

ÄR DU MED PÅ FACEBOOK? VI MED!
Du hittar oss genom att söka på ”naturskyddsföreningen i nacka” eller genom 
direktadressen: www.facebook.com/nfnacka
På Facebook får du enkelt våra nyheter, kan anmäla dig till våra aktiviteter 
och titta på fina naturbilder från Nacka.
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namn

adress

postadress

e-post

Om din e-postadress ovan inte stämmer/saknas, snälla meddela rätt adress till: 
medlem@naturskyddsforeningen.se. Skriv gärna ditt medlemsnummer (som finns på 
baksidan av Sveriges Natur). Hittar du inte det, skriv namn och adress.

KONTAKTPERSONER,
NATURSKYDDSFÖRENINGEN I NACKA
Ronny Fors, ordförande, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se, 0708-96 36 07

Hanna Nilsson, vice ordförande, hani_81_@hotmail.com, 070-671 90 52 
Kristina Bergman, kristina_bergman@hotmail.com 
Katarina Kindwall, katarina_kindwall@telia.com, 0760-64 41 44

Tove Malmqvist, malmqvist.tove@gmail.com, 08-716 47 67

Jeanette Milde, jeanettemilde@gmail.com, 0707-30 31 86

Sabina Nilsson, absolutsabina@gmail.com, 08-29 75 88

Alexander Rodriguez, alexander@klimatlosningar.se, 0701-102311

Charlie Wijnbladh, charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se, 08-717 90 10

Mr/Mrs X, valberedare

Vi efterlyser en valberedare!
Eller vill du bli en i styrelsen?

De flesta arrangemang anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.
  

Medlemskap i Naturskyddsföreningen kostar 295:-/år. Som medlem blir du också automatiskt 
medlem i den lokala krets där du bor. Om du vill bli medlem gå in på www.naturskyddsforening-
en.se eller ring 08-702 65 00. Om du vill stödja Naturskyddsföreningen ekonomiskt utöver ditt 
medlemskap, sätt in pengar på plusgiro: 90 19 09-2.
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B-POST Föreningsbrev  
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