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Välkommen till en spännande höst med
Naturskyddsföreningen i Nacka
Nacka kommun har enligt tidskriften Aktuell Hållbarhets ranking av kommunernas miljöarbete halkat ner från plats 52 förra året till plats 143 i år. Nu har jag
inte analyserat enkäten och Nacka kommuns svar men mitt intryck är annars att
Nacka kommun äntligen är på gång i miljöarbetet. Man har antagit ett ambitiöst
miljöprogram som, om det tas på allvar och tillåts styra verksamheterna i kommunen, kommer att göra att vi tar flera steg framåt. Exempelvis ska utsläppen av
växthusgaser från vägtrafiken minska med 80% per person till 2030. Hur detta
ska gå ihop med ett byggande av Östlig förbindelse som kommer att driva upp det
totala trafikarbetet kan man fråga sig? För att klara målet räcker det inte bara med
att byta drivmedel utan vägtrafiken måste minska till förmån för gång-, cykel och
kollektivtrafik.
På naturvårdssidan händer också intressanta saker där kommunen tagit fram ett
antal indikatorarter som ska följas upp och all naturmark i kommunen ska naturvärdesbedömas.
Men det betyder inte att allt är frid och fröjd, utmaningarna är stora och det gäller
att fortsätta driva på miljöarbetet. Nacka kommun borde förstås tänka om när det
gäller Östlig förbindelse och en gång för alla lägga de planerna i papperskorgen.
Likaså gäller det planerna på att bebygga stora delar av Ryssbergens tallurskog
och Trolldalens värdefulla närnatur. När Nacka bygger stad kommer en hel del
grönområden att försvinna. Men just dessa två områden menar vi måste bevaras
obebyggda. Båda områdena har höga natur- och rekreationsvärden och är helt
oersättliga. Följ gärna med på våra vandringar i dessa områden i höst. Missa inte
heller vår sedvanliga svamputflykt och svamputställning. Vi har också vandring
med vattentema i Saltsjöbaden samt en vandring i Boo där vi under sommaren
upptäckt områden med gammal värdefull skog. Angående trafik och klimatfrågan
anordnar vi tillsammans med Stockholmskretsen två seminarier under hösten om
Östlig förbindelse.
Är du nyfiken på vårt arbete, eller vill du göra en insats, stor eller liten, är du välkommen att höra av dig!
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Tre vatten i Nacka
Vi tittar på naturen vid stränderna till Baggensfjärden, Vårgärdessjön och Erstaviken och får veta hur det är under ytan, t.ex. vilka fiskar och alger som finns. Hur är
det med fågellivet? Vad säger bestämmelserna för naturreservatet? Vi berättar också
om idén bakom provodlingen av musslor.
När: söndagen den 11 september kl 10 – c:a 14:00
Samling: Älgöbron i Saltsjöbaden. Man kan åka Saltsjöbanan till Solsidan där buss
458 mot Älgö avgår klockan 9:50. Stig av bussen vid Kanalen. Därifrån är det en
kort promenad över bron.
Ledare: Charlie Wijnbladh, charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se
Ta med: Matsäck
Ta på: Grova skor eller stövlar (terrängen är lite besvärlig)
Aktiviteten rekommenderas inte för mindre barn.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningarna i Saltsjöbaden samt Saltsjöbadens
Fiskevårdsförening.

Svamputställning
Kom och lär dig skilja mellan de olika arterna.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen
i Saltsjöbaden.
När: söndagen den 2 oktober kl 11 - 15:30,
se hemsidan för info.
Var: Saltsjöbadens centrum
Medtag: egna svampar
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Familjevandring i svampskogen
Under sakkunnig ledning går vi, barn och vuxna tillsammans,
en promenad i skogen för att leta svamp.
Vi startar från Erstaviksbadets parkeringsplats kl 10:00.
Vi är tillbaka senast kl 14, men det går att bryta tidigare.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden.
När: lördagen den 1 oktober kl 10:00
Medtag: svampkorg, kniv och matsäck
Anmälan: senast den 29 september till
charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se
eller SMS till 0708-397 687.
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Österleden dammas av – klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg?
Seminarium 1
Österleden kallas nu ”Östlig förbindelse” och Trafikverket planerar för fullt för en
sexfilig motorväg i tunnel mellan Nacka, Frihamnen och Ropsten. Samtidigt som
”Förbifart Stockholm” just påbörjats. Samtidigt som biltrafiken i Stockholmsregionen måste minska kraftigt om vi ska klara klimatmålen och landstinget inte klarar
nödvändiga investeringar i kollektivtrafiken.
En betydande del av biltrafiken på ”Östlig förbindelse” kommer att ha mål i
innerstaden via upp- och nedfarter på Gärdet/Valhallavägen och vid Ropsten/
Lidingövägen. Ökad trängsel, buller och avgaser. Nationalstadsparken tangeras. På
seminariet får vi höra vad som planeras, hur de berörda kommunerna tänker, var
trafikforskningen står och hur leden ska finansieras. Ingen inträdesavgift.
När: onsdagen den 5 oktober, kl 18 – 20:30
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
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Från Mensättra våtmark till Backeböl brandfält
Naturskyddsföreningen och Boo Miljö- och Naturvänner har under det senaste
året inventerat små grönområden i Boo. Precis som vi misstänkte håller många
områden höga naturvärden. Följ med på en vandring genom det största sammanhängande området vi inventerade och som innehåller våtmarker, gammal
hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och till och med ett brandfält. Värdena är så
höga att vi menar att området bör avsättas som naturreservat. Dessutom ligger det
mellan Aborrträsk och Dalkarlsområdet och utgör därför en viktig länk i de gröna
spridningssambanden i Boo. Upptäck detta spännande, och för de flesta okända,
område! Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.
Samarrangemang med Boo Miljö- och Naturvänner.
Medtag: matsäck!
När: lördagen den 15 oktober kl 10 – 14
Samling: vid förskolan LÄR, Gustavsviksvägen 10, buss 422 från Slussen/Orminge Centrum till busshållplats Mensättra alternativt buss 422 från Gustavsbergs
Centrum till busshållplats Förmansvägen.
Avslut vid Boovägen, busshållplats Västertäppsvägen för buss 414.
Info: Ronny Fors 073-80 24 543, Kerstin Lundén 070-47 00 160.
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Vandring i Ryssbergens urskog
Följ med på en vandring i Ryssbergens fantastiska urskog. Vi gör hela tiden nya
fynd av ovanliga arter i skogen och nya inventeringar har bekräftat att Ryssbergen
är något alldeles speciellt. Vi kommer att titta närmare på det område som Nacka
kommun vill exploatera, planen är att flytta Bilia i Jarlaberg hit! Något vi måste
förhindra såklart.
Medtag: matsäck!
När: lördagen den 22 oktober kl 10 -14
Samling: Birkavägens slut vid motorvägsviadukten.
Info: Ronny Fors, 073-80 24 543
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Österleden dammas av – klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg?
Seminarium 2
På detta seminarium ska alternativen granskas och vi ska höra var politiken står.
Arrangörer till seminarierna är ABF, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet
för Ekoparken, Klimataktion Stockholm m fl.
När: onsdagen den 23 november kl 18 – 20:30
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
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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 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.

e-post
betalt

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
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.
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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.naturskyddsforeningen.se eller ring 08-702 65 00. Om du vill stödja Naturskyddsföreningen ekonomiskt utöver ditt

