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Välkommen till ett nytt år 
med Naturskyddsföreningen i Nacka!
För ett år sedan skrev jag här att 2014 blev det varmaste året 
globalt sedan mätningarna började 1880. Nu ser det ut som att 
2015 blev ännu varmare. Med marginal det varmaste året som 
hittills uppmätts. Dessvärre kan man nog skriva så här många 
gånger de närmaste decennierna, uppvärmningen fortgår och 
någon paus, som en del klimatskeptiker påstått, finns inte. Det 
här innebär förstås att vi måste börja anpassa oss till ett ändrat 
klimat bl.a. i hur vi planerar samhället. Att värna våra grönom-
råden blir nu ännu viktigare. Träd och skogar jämnar ut tempe-
raturerna och tar upp regnvatten samt binder den uppvärman-
de koldioxiden. I skogen binds koldioxiden inte bara i själva 
träden utan till största delen nere i marken i de få urskogar som 
vi har kvar. Förutom dessa nyttor från våra tätortsnära skogar 
ger de oss också så mycket annat i form av naturupplevelser 
och vardagsrekreation. Naturen nära staden är också ofta bio-
logiskt värdefull i jämförelse med det ofta utarmade landskapet 
utanför städerna. Så det finns alla anledning att fortsätta värna 
våra grönområden. Tyvärr finns det debattörer som menar att 
vi måste offra grönområden för att bygga tätare stad. Detta 
för att det skulle minska biltrafiken och därmed utsläppen av 
koldioxid. Självklart ska vi inte bygga glesa villasamhällen som 
blir helt bilberoende men att offra grönområden för tätare stä-
der är knappast en universallösning för klimatet. Dels behövs 
grönområdena för att dämpa klimateffekterna och dels har de 
en enorm betydelse för vårt välbefinnande. Vi behöver en smart 
förtätning av våra städer där grönområdena i största möjliga ut-
sträckning bevaras. Därför kommer vi att under 2016 fortsätta 
kämpa för våra grönområden och inte minst vår allra finaste 
urskog i Ryssbergen. Har ni inte varit där ännu är ni välkomna 
på vår urskogsfestival i juni.
Det stora klimatmötet i Paris i december förra året resulterade 
i ett avtal som blev bättre än vad man hade kunnat hoppas 
på men alldeles otillräckligt i förhållande till vad som behö-
ver göras. Om målet att uppvärmingen inte ska överstiga 1,5 
grader ska nås måste utsläppen vara nära noll år 2050. Dess-
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värre ser vi att Nacka kommun nu aktivt driver frågan om att 
bygga Östlig förbindelse, tidigare kallad Österleden. Denna 
stadsmotorväg skulle leda till att biltrafiken ökar ännu mer och 
inte minst till mer trafik i innerstaden, trots att man försöker 
påstå tvärtom. På 1960-talet kallades den planerade ringleden 
runt Stockholm för sökarled, från den skulle man söka sig in 
till stan. Enligt Nacka kommuns klimatprogram ska utsläppen 
från transporter minska med 45 % till 2030, ungefär då Östlig 
förbindelse ska vara klar. Detta går såklart inte ihop. Ett annat 
beslut som politikerna i Nacka fattat som också går helt emot 
klimatmålen är att bygga bostadsområdet vid Telegrafberget i 
Boo. Det kommer att bli en bilberoende enklav flera kilometer 
från andra samhällen och utan bra kollektivtrafik, precis så vi 
inte ska bygga. Nackas politiker behöver verkligen skärpa sig 
och ta miljömålen på allvar. 
Vi söker nu nya styrelseledamöter, vill du engagera dig i för-
eningen är du välkommen att höra av dig till vår valberedare 
Sabina Nilsson på e-post: absolutsabina@gmail.com.

                             Ronny Fors, ordförande

Vill du engagera dig i styrelsen 
eller i någon sakfråga som du 
brinner för, kontakta 
Sabina Nilsson, valberedare, helst e-post:
absolutsabina@gmail.com, 08-29 75 88



Kallelse till ÅRSMÖTE
Cathrine Bülow från 
www.ekobyggportalen.se kommer att prata 
om giftfria byggmaterial och sunda huskon-
struktioner. 
Det blir en genomgång av våra vanligaste 
byggmaterial och deras miljö- och hälso-
effekter. Vilka material ska man välja och 
vilka ska man se upp med? 
Frågan om sjuka hus, inomhusmiljö och 
byggkemikalier tas upp. Råd om vad du 
som ska bygga nytt, eller renovera kan tänka 
på för att få ett så miljösmart och hälsosamt 
boende som möjligt.
När: tisdagen den 15 mars, 17:30 Krets-
stämma, 18:30 Cathrine Bülow, 19:30 
Gemensam middag med Saltiskretsen för 
föranmälda
Plats: Saltsjöbadens Församlingshem, Kyrk-
plan, Saltsjöbaden (Tattby)
Med Saltsjöbanan åker du till Tattby och 
gångvägen är c:a 700 m
Anmälan till: 
forelasning@klimatlosningar.se fo
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Vårvandring i Skuruparken   
Följ med på en vandring i Skuruparken när blåsipporna blommar. Guidar gör Gunilla Ingmar 
från Skuruparkens vänner. Vi tittar tillsammans på hur långt våren kommit i parken och ni 
får höra om den långa kampen för ett naturreservat som ännu inte är slut. Medtag matsäck. 
Samarrangemang med Stockholms naturskyddsförening.
När: söndagen den 17 april kl 11 – 14
Samling: Skurustugan kl 11:00.
Buss 409, 413, 414, 422, 471 från Slussen, avstigning Skurustugans hållplats.
Info: Gunilla Ingmar, 08-716 98 75.

Urskogsvandring på Älgö   
Följ med på en vandring i Dalen på Älgö! Dalen är en djup ravin som 
varit ganska orörd. Ravinen sträcker sig  från Berghemsvägen nära sundet 
mot Gåsö  i söder och rakt genom Älgö och mynnar vid Ulrikedal vid 
Baggensfjärden i norr. Nere i ravinen samlas vatten och här trivs speciella arter och man kan 
tro att man är i en urskog. Ta gärna med matsäck så kan vi avsluta med en fika. 
Samarrangemang med Saltsjöbadens naturskyddsförening.

När: lördagen den 23 april kl 10 – 11:30

Samling: Trappstigen kl 10. Buss avgår från Solsidans station klockan 9:50. Det kan vara 
svårt att parkera varför det är säkrast att parkera vid Solsidans station och sedan åka gemen-
samt i buss eller bil till Trappstigen. Vi finns vid Solsidans station i samband med att tåget 
ankommer kl  9:45. Buss från Älgö avgår 11:20 till Saltsjöbadens station samt 12:22 till 
Solsidans station.
Info: Gudrun Hubendick, 070-266 84 73



Kvällsvandring till Kranglan/Järlasjön
En kvällspromenad till Kranglan har mycket att bjuda på, 
gammeltallar, fågelsång, alkärr,  spelande drillsnäppor och 
kanske bäver. Chansen att få vår största gnagare är god,
men tålamod behövs.
När: onsdagen den 18 maj kl 18:30 – 21:00
Samling: vid Nacka Forum, Värmdövägen
Info: Ronny Fors, 073-802 45 43

Urskogfestival i Ryssbergen   
Vi upprepar förra årets succé, Urskogsfestivalen i Ryssbergen. Ryssbergen har unika kvaliteter 
som vi måste värna om när Nacka ska bygga stad. Kom med och fira vår fantastiska urskog. 
För info om tider och program se nacka.naturskyddsforeningen.se, eller anmäl din mailadress 
till oss så får du vårt nyhetsbrev. 
Urskogsfestivalen är ett samarrangemang mellan Forum Finntorp och Naturskyddsföreningen 
i Nacka.
När: fredagen den 10 juni kl 18:00
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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 tillsammans. 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 aktivi-
                                                            teter 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, 073-802 45 43

Hanna Nilsson, vice ordförande, hani_81_@hotmail.com, 070-671 90 52 
Pär Gångfeldt, par.gangfeldt@gmail.com, 070-558 71 81

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

Katarina Kindwall, katarina_kindwall@telia.com, 0760-64 41 44

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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