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Välkommen till ett nytt år 
med Naturskyddsföreningen i Nacka!
2014 blev globalt det varmaste året sedan mätningarna började 
1880 och det varmaste i Sverige sedan mätningarna började 
1860. Över land var det egentligen det fjärde varmaste året 
men den kraftiga uppvärmningen av haven gjorde att alla 
tidigare värmerekord slogs. Klimatförändringen är något som 
inträffar här och nu. I Sverige förskjuts vegetationszonerna 
norrut med en mil per år, en svindlande tanke. Vi kan vänta 
oss hetare somrar och mildare vintrar, mer nederbörd och fler 
stormar, fästingarna kommer att bli fler och vi kommer att få se 
fler sydliga arter som etablerar sig här. 
     Vi ska självklart göra allt vi kan för att fasa ut utsläppen 
av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser. Samhällspla-
neringen behöver ställas om för att underlätta att leva klimat-
neutralt. Men vi måste också anpassa oss till följderna av ett 
varmare klimat. Det gäller t.ex. när Nacka ska bygga stad på 
Sicklaön. Ökade nederbördsmängder måste tas med i beräk-
ningarna och samtidigt exploateras grönområden som tar upp 
och magasinerar regnvatten. Var ska vattnet ta vägen i Nacka 
stad? Man måste med andra ord tänka sig för noga innan man 
bebygger mer naturmark. Stadsnära grönområden är viktiga att 
bevara för att mildra effekterna av klimatförändringen. T.ex. 
så sänker träd temperaturen med ett par grader i stadsmiljöer, 
viktigt när sommartemperaturerna ökar. Det och förmågan att 
ta hand om regnvatten är bara två av många s.k. ekosystem-
tjänster som våra grönområden utför.  
     Nacka kommun har jobbat med ekosystemtjänster inför 
planeringen av Nacka stad. När planerna och programmen 
nu presenteras ser vi inte mycket av det tyvärr. I programmet 

för centrala Nacka nämns knappt ordet ekosystemtjänster. 
Det blir en av våra viktigaste uppgifter framöver, att se till att 
planeringen på allvar tar med ekosystemtjänsterna. Vi har stöd 
för detta bland Nackas politiker, det visade vår valenkät som vi 
genomförde förra året. Likaså ska vi enligt enkäten få se grönt 
byggande med energieffektiva hus och gröna tak och fasader. 
Nu är det upp till bevis för Nackas politiker att hålla vad man 
lovat! 
     För ett år sedan skrev jag här om Nacka kommuns pla-
ner på att lägga igen våtmarken vid Östervik för att bygga 
ett båtupplag. De planerna har skrotats, till slut insåg Nacka 
kommun hur dumt det hade varit. Våtmarken i Älta verkar 
också bevaras, där gäller det nu att se till att den utökas för att 
minska utsläppen till Ältasjön. 
     Är du nyfiken på vårt arbete, eller vill du göra en insats, stor 
eller liten, är du välkommen att höra av dig! 

                             Ronny Fors, ordförande

Kallelse till ÅRSMÖTE
Vi har bjudit in representanter från Nacka kommun 
för att berätta och diskutera med oss om Nacka stad.
Årsmötet kommer att behandla ett förslag till nya 
stadgar. Se det nya förslaget på vår hemsida: 
nacka.naturskyddsforeningen.se
När: torsdagen den 19 mars kl 18:00
Plats: Lambertrummet, Dieselverkstaden 
Föranmälda får kaffe och smörgås. 
Anmälan till: forelasning@klimatlosningar.se



Möt våren i Erstavik   
Erstavik är ett bra ställe att möta de första vårfåglarna på, vipor, starar, vråkar och många an-
dra rastar där på sin färd norrut. Det här är också ett bra tillfälle att lära sig känna igen sången 
från våra vårfåglar. Vid soligt väder bekantar vi oss även med de tidiga insekterna som nu har 
vaknat till liv som bin och den ovanliga bibaggen som finns i Älta grusgrop.
När: söndagen den 29 mars kl 09:00 – 13:00
Samling: p-platsen vid Erstaviksvägens slut (Älta)
Info: Ronny Fors, 0708-96 36 07

Natur- och kulturvandring i Henriksdal  
Området runt Henriksdalsberget bjuder på både spännande natur 
och kulturhistoria. Men hur mycket blir kvar när Nacka ska bygga stad? 
Guidar gör Konstantin Irina och Ronny Fors.
När: söndagen den 12 april kl 10:00 – 14:00
Samling: Henriksdals station, vi avslutar vid Henriksdalsbergets busshållplats
Medtag: matsäck
Info: Ronny Fors, 0708-96 36 07
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Vårvandring i Skuruparken 
Följ med på en vandring i Skuruparken och njut av blåsipporna och fågelsången. Kampen för 
naturreservat är inte över, Gunilla Ingmar från Skuruparkens Vänner  berättar om parken och 
arbetet för naturreservatet. 
När: söndagen den 19 april kl 11:00 – 14:00
Samling: vid busshållplats Skurustugan 
Medtag: matsäck

Klättring + fladdermusholkar
Vi förenar nytta med nöje, med en dag vid Skeviksgrottan i Gustavsberg där vi lär oss tillverka 
samt sätta upp fladdermusholkar och passar samtidigt på att topprepsklättra på berget. 
Alexander från föreningen är klätterinstruktör och finns med. Det är bra om du har testat 
klättring någon gång tidigare, men inget krav. Erfarna klättrare är också mycket välkomna.
Brist på ihåliga träd och konkurrens om bohål med bland annat fåglar har minskat fladder-
mössens habitat. Bland klättrare är Skevik ökänt för att ha mycket mygg och fladdermöss är 
kända för att kalasa på mygg. Genom att sätta upp holkar hjälper vi både fladder-
mössen och minskar mängden mygg. Samarrangemang med Värmdökretsen.
När: lördagen den 16 maj kl 11–16.
Samling: Till Skeviksgrottan kan du ta buss 424 till Koviks                                      
hagar och sen följa Värmdöledens markeringar österut.
Medtag: fika



Naturguidning Finntorp till Nacka Forum
Följ med på denna vandring i centrala Nackas närnatur och möt 
flerhundraåriga tallar och ekar. Gamla träd är en bristvara i våra 
skogar men här finns de kvar. Lär dig mer om varför de gamla 
träden är viktiga både för djur och växter och oss människor.
När: onsdagen den 20 maj kl 18:00 – 20:00
Samling: Torget i Finntorps centrum 
Info: Ronny Fors, 0708-96 36 07

Naturnatt/urskogsfestival i Ryssbergen 
Vi firar årets naturnatt i Ryssbergen, vår unika urskog mitt på Sicklaön. Ryssbergen har unika 
kvaliteter och kan utgöra en stor tillgång i det framtida Nacka stad. Men nu har kommunen 
planer på att bebygga delar av Ryssbergen och då framförallt de mest lättillgängliga delarna av 
skogen. Detta får inte hända och vi manifesterar för Ryssbergen och våra andra 
grönområden på Världsmiljödagen den 5 juni. 
Urskogsfestivalen är ett samarrangemang mellan Forum Finntorp 
och Naturskyddsföreningen i Nacka.
När: fredagen den 5 juni
För mer info om tider och program se 
nacka.naturskyddsforeningen.se 
eller anmäl din e-postadress till oss  
så får du vårt nyhetsbrev. 

  

        
                                                         Föreningen kommer att ordna en 
                                                    familjevandring i svampskogen och 
                                               en svamputställning. 
                                          När: september   
                                 Håll utkik: på hemsidan!

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 Natursnokarna 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

Rikard Johansson, rikard.ch.johansson@gmail.com, 076-803 36 46

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

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

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

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

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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