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Välkommen till ett nytt år 
med Naturskyddsföreningen i Nacka!
Under 2017 har vi fått en klimatlag och ett klimatpolitiskt 
ramverk (målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären) som tagits i bred 
politisk enighet över blockgränserna. Det är såklart mycket 
glädjande, men risken är stor att det blir ganska tandlöst. Om 
ambitionerna verkligen ska nås krävs att alla beslut som tas i 
olika politiska (och andra) församlingar går i rätt riktning. 
   Tyvärr är vi inte där än. Ta bara frågan om Östlig förbin-
delse t.ex, motorvägen mellan Nacka och Ropsten som sägs 
avlasta innerstaden från biltrafik men som i själva verket är en 
infartsled som matar trafik till Stockholms innerstad via de 
tre stora trafikplatserna. Östlig förbindelse driver upp trafik-
mängderna och gör det svårare att nå klimatmålen. Det säger 
både Naturvårdsverket och Trafikverket. Elbilar och fossilfria 
bränslen räcker inte till för att minska trafikens utsläpp av växt-
husgaser säger de båda verken. Trots detta driver många aktörer 
i samhället på stenhårt för att Östlig förbindelse ska byggas och 
Nacka kommun går i täten för motorvägsförespråkarna.
   Man gör det i en missriktad iver att förbättra för Nackas och 
Värmdös bilister, att framkomligheten ska bli bättre och trafi-
ken flyta smidigare. Men detta är helt fel, även med en Östlig 
förbindelse kommer kösituationen att förvärras i framtiden, 
framkomligheten blir inte bättre. Fler motorvägar generar bara 
mer trafik, det är välbelagt i forskning. 
   Vägen framåt är istället utbyggd kollektivtrafik och en 
samhällsplanering som underlättar för gång och cykel och som 
minimerar transportbehoven. 
   Naturskyddsföreningen i Nacka ingår i ett nätverk som kallas 
Trafikval Öst där en rad andra organisationer, bl.a. Nacka Mil-
jövårdsråd och Förbundet för Ekoparken, ingår. Se vår hemsida 
http://trafikvalost.se för mer information. 
   Förutom Östlig förbindelse är självklart Nackas natur och 
grönområden en central del i vår verksamhet. Frågan om den 
biologiska mångfalden är väl så viktig och avgörande för vår 
framtid som klimatfrågan. Det är till och med så att utarm-
ningen av den biologiska mångfalden går så snabbt att det, 
enligt forskarna, är den planetära gräns vi överskrider mest. 

Precis som med klimatfrågan är det på lokal nivå mycket måste 
göras för att klara utmaningarna och då blir det kommunala 
arbetet viktigt. 
   Vi i Naturskyddsföreningen gör vad vi kan för att driva på 
Nacka kommuns arbete med dessa frågor. Vi har t.ex. genom-
fört en stor inventering av grönområden i Boo som visade på 
höga naturvärden i de områden som inte omfattas av naturre-
servat. Resultatet av inventeringen redovisas i en rapport som 
kommer att läggas upp vår hemsida under våren.
   Är du nyfiken på vårt arbete, eller vill du göra en insats, stor 
eller liten, är du välkommen att höra av dig till mig så berättar 
jag mer.
 
                                 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



ÅRSSTÄMMA 2018

När: måndagen den 26 mars 
17.30 Kretsstämma 
18.30 Erika Eckeskog Kalu, programhandläggare för den marina avdelningen på Natur-
skyddsföreningens rikskansli, berättar om Naturskyddsföreningens internationella arbete.
19.30 Gemensam middag med Saltiskretsen för föranmälda 
Plats: Saltsjöbadens Församlingshem, Kyrkplan, Saltsjöbaden (Tattby) Med Saltsjöbanan åker 
du till Tattby och gångvägen är ca 700 m
 

Fiskar i våra vatten   
Saltsjöbadens Fiskevårdsförening och Naturskyddsföreningarna i Saltsjöbaden och Nacka 
ordnar en dag med information om och demonstration av fiskar mm. Många av fiskarna 
kommer från våra vatten, men andra har vi tvingats skaffa från annat håll. Läget är inte så bra 
för många arter.
Du får också veta om vad föreningarna gör för att förbättra situationen och vilka möjligheter 
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som finns att fiska med olika redskap.
Vi får hjälp av kunniga elever från grundskolan.

När: lördagen den14 april kl 10, guidning 11.30 och 13.30
Var: Saltsjöbadens Centrum (Tippen) 

Vårfåglar i Älta    
Följ med och hälsa vårfåglarna välkomna på denna vandring runt Älta mosse, Strålsjön och 
Sandasjön. Vill du lära dig känna igen de vanligaste fåglarna är det här turen för dig! Men vi 
tittar även på övrig natur såklart och stannar bland annat till vid sandakällan och letar efter 
den sällsynta dunmossan som här har en av sina få lokaler i länet. Medtag fika!

När: söndagen den 22 april kl 10 – 13 

Samling: Busshållplats Sävsångarstigen. 
Info: Ronny Fors, 073-802 4543, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se

Vårvandring i Skuruparken  
Följ med på en vandring i Skuruparken när den är som vackrast. Njut av de flerhundraåriga 
ekarna och fågelsången. Gunilla Ingmar från Skuruparkens vänner 
berättar om parken och kampen för naturreservatet som pågår alltjämt. 
Bitvis kuperade stigar. Medtag matsäck.
När: söndagen den 6 maj 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

Naturvandring i Porsmosseområdet     
Naturvärdena är höga i området kring före detta Porsmosseverkets reningsverk i Kummelnäs, 
vilket vår senaste inventering Små grönområden i Boo visar. Området hyser såväl stora gamla 
ekar som tallskog med uppskattningsvis 400-500 åriga tallar och granar i hög ålder. 
23 naturvårdsarter varav 10 rödlistade noterades vid inventeringen. De gamla reningsdam-
marna är idag övertäckta, endast ett mindre pumpverk är kvar med grovrensning av avloppsn-
vatten. Frågan är vad som kommer att hända med området.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck och kikare.
Delar av området är brant utan större stigar. Samarrangemang med Boo Miljö- och Naturvän-
ner. 
När: söndagen den 13 maj kl 10.45 – 14.30
Samling: och avslut Vid Korsningen Lövbergavägen/ Rensättravägen. 
Buss 417 från Orminge C till hållplats Kvarnsjön på Hasseluddsvägen.
Info: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ronny Fors 073-80 24 543
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Storlom och näktergalskväll – Biologiska mångfaldens dag
Vi firar den Biologiska mångfaldens dag med en vandring kring Hellasgården i Nackareser-
vatet. Förhoppningsvis sjunger näktergalarna och storlomsparet i Källtorpssjön visar sig. Vi 
besöker bl.a. Nedre Lusse gärde, en biologisk ”hotspot” i Nackareservatet. Den fårbetade 
hagen är bl.a. hem cavist för några sällsynta skalbaggar. Medtag fika!

När: tisdagen den 22 maj kl 18.00 – 21.00
Samling: Hellasgården
Info: Ronny Fors, 073-802 4543, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se

På spaning efter trollsländor i Skarpnäs 
Vi börjar vår spaning vid den humusrika Svartpotten och fortsätter vandra upp genom det 
blivande naturreservatet mot Krokträsken. Trollsländor är fascinerande insekter, rovdjur, som 
lever största delen av sitt liv som larver i vatten, innan de kläcks till fullbildade sländor med 
skimrande vingar, stora fasettögon och en säregen färgprakt. 
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Grova skor eller stövlar, ta med lupp, 
kikare och matsäck. Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

När: söndagen den 3 juni kl 10.00 – 14.00
Samling: Vid stora parkeringen Sjöängsvägen. Buss 471 hållplats Nämdöstigen, gå förbi hem-
bygdsgården och följ Sjöängsvägen till parkeringen. 
Info: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ronny Fors 073-80 24 543

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 som 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, 072-239 73 33

Jeanette Milde, jeanettemilde@gmail.com, 070-730 31 86

Alexander Rodriguez, alexander@klimatlosningar.se, 070-110 23 11

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

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

Katarina Kindwall, valberedare, katarina_kindwall@telia.com, 076-064 41 44

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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