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Välkommen till ett nytt år 
med Naturskyddsföreningen i Nacka!

2018 var ett intensivt år för oss i Naturskyddsföreningen i 
Nacka och vi hade fullt upp med att bevaka och påverka beslut 
i olika lokala grönfrågor. Det var dessutom val till kommun-
fullmäktige och vi genomförde en politikerenkät tillsammans 
med övriga miljöföreningar i Nacka.
Enkäten visade att det finns en politisk enighet i många 
grönfrågor t.ex. för att ta fram en naturvårdsplan, att ekosys-
temtjänster ska inkluderas i samhällsplaneringen och att eko-
systemens kapacitet inte ska minska, att Nacka kommun ska 
börja inrätta biotopskyddsområden och att förskolgårdar och 
skolgårdar planeras enligt Boverkets rekommendationer. 
I några av dessa frågor var partierna överens även inför förra 
valet, men trots det har inget hänt. Så tyvärr går arbetet med 
att värna ekosystem och biologisk mångfald för långsamt och 
det görs generellt för lite.
     Positivt är att de flesta partierna är positiva till att Nacka 
kommun ska ha som mål att bli fossilfri till år 2030. Dock 
motsätter sig M och SD detta och det var blandade svar från 
kandidaterna hos L. Frågan är dock ifall de övriga partiernas 
vilja får tillräckligt genomslag och ifall det kommer att göras 
tillräckligt för att nå målet. 
     Ryssbergen var också i fokus under 2018. Dels på grund av 
den brand som härjade i den södra delen av skogen den 15 juni 
och som tog flera dagar att släcka och dels på grund av samrå-
det för den ena detaljplanen för Ryssbergen som pågick under 
sommaren. Mycket positivt är att nästan 100 yttranden skick-
ades till kommunen, varav många var kritiska och däribland 
länsstyrelsens yttrande som rekommenderar att större delen av 
planområdet bör ingå i det framtida naturreservatet samt att 
en miljökonsekvensbeskrivning och en rad andra utredning-
ar ska göras för att visa att miljökvalitetsnormer och annan 
lagstiftning följs. Vi och nätverket Rädda Ryssbergen arbetade 
intensivt med informationsspridning och opinionsbildning 
genom vandringar, debattartiklar, radioinslag och debatt i P4, 
namninsamling och e-postutskick m.m. Vi kommer fortsätta 
att kämpa för Ryssbergen under 2019 och vi behöver fler enga-
gerade i nätverket så ta gärna kontakt ifall du vill hjälpa till på: 
info@raddaryssbergen.org   

     Klimatet var också bokstavligen en het fråga 2018. I och 
med IPCC:s rapport som kom under hösten ökade medveten-
heten om allvaret i frågan. En av länsstyrelsen nyligen framta-
gen klimatbudget för Stockholms län visar att klimatutsläppen 
måste minska med 16 % per år till år 2040 för att nå 2-graders 
målet! Detta kräver handling i en oerhört snabb takt. Vi deltog 
vid en klimatdemonstration utanför Nacka stadshus den 30 
november där ett 20-tal personer visade sitt klimatengagemang 
och missnöje med att Nacka kommun gör alldeles för lite i 
denna akuta och livsviktiga fråga. Vi kommer att öka trycket 
gentemot Nackas politiker i klimatfrågan under 2019 och krä-
va kraftfulla tag, men vi behöver bli fler i detta viktiga arbete. 
Ta gärna kontakt med oss i styrelsen ifall du aktivt vill engagera 
dig för klimatet. Tiden är knapp, men ju fler vi är som ställer 
krav desto snabbare kan vi åstadkomma en förändring.

Hanna Nilsson, vice ordförande, 
och 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 2019

När: onsdagen den 20 mars 
17.30 Samling och mingel med tilltugg

18.00 Kretsstämmor 
19.00 -19:45 Föredrag, öppet för alla: PLANERNA PÅ STENKROSS I GUNGVIKEN 
(mellan Duvnäs och Fisksätra). Buller, utsläpp, tung trafik. Kom och lyssna på föredrag och 
delta i diskussion med Eva Nisser, ordf. i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening.
Var: Fisksätra Folkets Hus Brantvägen 1B, Saltsjöbaden, Fisksätra station.
 

Gungviken   
Följ med på en vandring i Gungviken, en för många okänd del av Erstavik. Här planeras för 
stenkross och området har flera gånger tidigare varit utpekat som bebyggelseområde. Men 
varje gång har byggplanerna stoppats av protesterande Nackabor! Gungviken har flera nyck-
elbiotoper och naturvärdesobjekt registrerats av Skogsstyrelsen och här finns fina barrskogar, 
skogsbäckar och lövskogar samt intressanta kulturmiljöer. 
När: söndagen den 24 mars kl 10.00 – 13.00
Samling: Österviks station
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Vårvandring i Skuruparken  
Vi vandrar i parken när blåsipporna blommar. Vi tittar på den om-
växlande och dramatiska naturen och lyssnar på fåglarna. Ursprung-
ligen är den en engelsk landskapspark som nu är igenväxt. Den 
ligger på strandskyddat område. I 15 år har vi strävat efter att parken 
ska bli naturreservat och nu försöker kommunen för tredje gången att 
få till det. Den är en skärningspunkt för olika intressen: kommunen, 
markägaren, stugägarna och Skuruparkens vänner. Kom och titta och bilda 
dig en egen uppfattning om parken. Gunilla Ingmar från Skuruparkens vänner guidar.
När: söndagen den 14 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

Långsjön och Kranglan       
Långsjön är ett av Nackas mindre naturreservat men har mycket att bjuda på, gamla ekar såväl 
som gammal barrskog samt spännande strandmiljöer t.ex. Från Långsjön är det inte långt till 
Kranglan vid Järlasjön, så vi promenerar dit och där väntar bäverspaning! Kanske ser vi någon 
storlom där också och får höra drillsnäppans spel. Medtag kvällsfika!
När: torsdagen 16 maj kl 18:00 – tills vi ser någon bäver… (man får förstås stanna hur kort 
eller länge man vill)
Samling: Långsjöstrands busshållplats
Info: Ronny Fors 073-80 24 543

fo
to

: 
je

an
et

te
 m

il
d

e



Natur- och kulturvandring för alla åldrar i hotade Trolldalen mellan 
Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken – nyckelbiotopen mellan 
Nacka, Sjöstaden & Södermal
Konstantin Irina berättar bl.a. om vikingarnas tidigare närvaro i området, arkitekturen och 
människorna på Henriksdalsringen. Intressanta omgivningar som Svindersvik gård, Finnboda, 
Finnberget & Kvarnholmen, Trolldalen i Per Anders Fogelströms böcker.
Nyckelbiotopen Trolldalens natur – här finns rödlistade arter men också rådjur, rävar, gräv-
lingar, ugglor och andra djur som trivs här
Nacka kommuns planer att skövla halva skogen som inte är större än 8 ha. Det kanske även 
blir musik, inblick i skogens skafferi och något gott från områdets handlare.
Ta med vatten, fika och bra skodon. Vandringsvägen kan vara utmanande och passar inte 
barnvagnar och rullstolar.
Vandringen genomförs i samarbete med nätverket Bevara Trolldalen! och Nacka Hembygds-
förening.
När: söndagen 2 juni kl 10 – 12
Samling: vid buss 53:s hållplats på Henriksdalsberget.
Info: Ronny Fors, 073-802 4543, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se

Nacka stad och närnaturen – vandring Nacka Forum till Ryssbergen 
Vi gör en vandring genom det som ska bli Nacka stad, hur kommer stadsbyggandet att påver-
ka den befintliga naturen och miljön? Vi vandrar från Nacka Forum till Ryssbergen via Jarla-
berg. Vi tittar bl.a. närmare på skogen vid vattentornet och avslutar i fantastiska Ryssbergen! 
När: måndagen den 3 juni kl 18.00 – 20.30
Samling: Busshållplatsen Nacka Forum vid Värmdövägen.

På spaning efter trollsländor i Skarpnäs 
Uppskattad vandring i repris. Vi börjar vår spaning vid den 
humusrika Svartpotten och fortsätter upp genom det blivande
naturreservatet mot Krokträsken. Trollsländor är fascinerande 
insekter, rovdjur, som lever största delen av sitt liv som larver i 
atten, innan de kläcks till fullbildade sländor med skimrande vingar, 
stora fasettögon och en säregen färgprakt. 
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. 
Grova skor/stövlar, ta med matsäck, och om du har lupp, kikare och håv. 
Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.
När: söndag 9 juni kl 10.00-14.00
Samling: Vid stora parkeringen Sjöängsvägen. Buss 471 hållplats Nämdöstigen, gå förbi 
hembygdsgården 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

Philip Onyibe, onyibephilip@hotmail.com
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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