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Välkommen till ett nytt år 
med Naturskyddsföreningen i Nacka!
2019 kommer kanske gå till historien som det år då klimatfrå-
gan fick sitt definitiva genomslag. Miljontals människor över 
hela världen deltog i klimatstrejken den 27 september. Den 
största globala manifestationen någonsin! I Stockholm deltog 
ca 60 000 personer och på demonstrationen utanför Nacka 
stadshus som vi i Naturskyddsföreningen i Nacka var initiativ-
tagare till deltog ett 40-tal personer. En ny stor global manifest-
ation planeras den 24 april i år och vi hoppas då kunna samla 
ännu mer folk utanför stadshuset i Nacka. Vi genomförde även 
en lyckad bioblitz i Ryssbergen med artletande och en politi-
kerdialog om exploateringsplanerna. Även klimatföreläsningen 
med Staffan Laestadius blev mycket uppskattad och lyckad 
med ett publikrekord på över 100 personer.
    Under 2019 fortsatte vi vårt påverkansarbete gentemot 
Nacka kommun genom träffar med politiker och tjänsteper-
soner samt genom flera debattartiklar i lokaltidningarna om 
trafikfrågor och bevarande av naturområden. Vi har också 
träffat engagerade Nackabor och samarbetat med olika fören-
ingar i kommunen. Samarbete och dialog är avgörande för att 
omställningen till det hållbara samhället ska kunna genomför-
as. Naturskyddsföreningen har en viktig roll och i Nacka ska vi 
göra allt vi kan för att driva på utvecklingen åt rätt håll. 
    Nacka kommun säger sig ha stora ambitioner när det gäller 
miljö och natur men vi kan inte annat än känna en stor besvi-
kelse över de styrande politikernas agerande. Droppen var när 
nyheten om att de vill lägga ner Naturskolan i Velamsund kom 
i slutet av 2019.  Beslutet är taget utifrån helt felaktiga pre-
misser. De säger att de vill spara pengar och ska utreda om de 
ska ha en mobil naturskola. Men erfarenheter visar att mobila 
naturskolor är dyrare. De påstod att besöken minskar när de i 
själva verket ökar. Underlaget för beslutet var helt missvisande. 
    En skandal briserade också under året då det kom fram att 
Nacka kommun lämnat missvisande svar på tidningen Aktuell 
hållbarhets årliga miljöenkät. Svaren hade friserats för att 
Nackas miljöarbete ska framstå som bättre än vad det faktiskt 
är. Detta hände för några år sedan och även om samma sak inte 
ligger bakom Nackas topplacering i enkäten för 2019 menar 
vi att svaren är lite väl positiva mot hur det faktiskt ser ut i 
verkligheten. 

    Till detta måste vi också lägga många tvivelaktiga beslut om 
exploateringar i värdefulla naturområden. T.ex. kan nämnas 
en infartsparkering i Boo där man inte undersökt naturvärden 
och fortsatta exploateringsplaner i den unika urskogsmiljön i 
Ryssbergen, den värdefulla Trolldalen på Henriksdalsberget och 
i Dalkarlsängen med viktiga våtmarker. Vi ser gång på gång hur 
natur- och miljöfrågor inte utreds eller så struntar man i vad 
utredningarna kommer fram till. Det finns mycket att önska av 
det politiska ledarskapet! 
    Men det går att påverka. Till exempel skrev vi till kommun-
styrelsen om revideringen av miljöprogrammet och man ändra-
de sig efter vårt förslag. Vidare lyfter man nu biotopskyddsom-
råden som ett sätt att skydda natur, något vi påtalat under flera 
år. Påverkansarbete kan löna sig alltså! 
    Men mitt under skrivandet av detta program kom ännu ett 
dråpslag, Nacka kommun ger nu upp planerna på ett naturre-
servat i Skuruparken! Det blir för dyrt anser man och påstår att 
det kan kosta över 100 miljoner kr! Man har blivit grundlurade 
av JM (markägaren). Det finns inte en chans att ett reservat där 
skulle kosta så mycket. JM har inte rätt till någon stor ersätt-
ning, i synnerhet om stugorna är kvar. Återigen tar Nackapoli-
tikerna ett beslut på undermåligt och osakligt underlag!
    Vi planerar att starta en lokal klimatgrupp i Nacka. Ifall du 
är intresserad av att engagera dig, ta kontakt med Ulla Brunö 
på: ulla.bruno@telia.com. Vi behöver göra ännu mer och bli 
ännu fler för att kunna sätta press på politikerna. Hör av dig 
om du vill engagera dig, din insats kan göra skillnad!

Ronny Fors, ordförande 
Hanna Nilsson, vice ordförande, 

 
                               

Vill du engagera dig i styrelsen 
eller i någon sakfråga som du 
brinner för, kontakta 
Katarina Kindwall, valberedare, 
katarina.kindwall@gmail.com



Utställning: Fiskar i våra vatten  
Lär dig mer om våra fiskar! 
Vår utställning visar fiskar som finns i våra vatten, men några har vi tvingats skaffa från annat 
håll. Läget är inte så bra för många arter. Du får också veta vad föreningarna gör för att för-
bättra situationen för fiskarna och vilka möjligheter som finns att fiska med olika redskap.
Vi får hjälp av kunniga elever från grundskolan. Utställningen sker i samarbete med Saltsjöba-
dens Fiskevårdsförening och Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden.
När: lördagen den 21 mars från kl 10, guidning 11.30 och 13.30
Var: Saltsjöbadens Centrum (Tippen) 

Kallelse till årsstämma 2020
När: måndagen den 23 mars kl 17:30 – 20:00

Var: Dieselverkstaden, lokalen Arenan på plan 3

Samling: 17:30 med mingel och tilltugg. 

Anmälan till: rikard.ch.johansson@gmail.com

Föredrag: 18:00 öppet för alla med meteorolog Martin Hedberg: 

Klimatet, vart är vi på väg?

    För att möta klimatförändringar och andra miljöproblem så räcker det inte med små steg 

i rätt riktning. Omställningarna är så omfattande att forskarvärlden talar om transformativa 

förändringar. Det gäller både vad vi behöver förbereda oss på kommer att hända i naturen 

samt vilka mått och steg människan måste vidta för att begränsa omfattningen och konse-

kvenserna.

    I sin föreläsning berättar Martin om klimatförändringar, extremt väder, människans rela-

tion med naturen och hur man kan göra framtidsscenarier för att resonera om det obekanta.

19:00 Kretsstämma
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Föredrag: Ängen är viktig för biologisk mångfald  
Helena Klangemo, naturguide och biogeovetare från Naturskyddsföreningen i Stockholms 
län, berättar om ängarna i kulturlandskapet och om hur slåtterängarna kom att bli Sveriges 
arttätaste och artrikaste markslag tillsammans med naturbetesmarkerna. Ängsmarkerna har 
sedan 1800-talets slut minskat drastiskt och många växt- och djurarter är hotade. Förr var 
”ängen åkerns moder” då ängens hö gav vinterfoder för boskapen som i sin tur gav gödsel till 
åkern och bättre skördar. Idag behöver vi ängsmarkerna för dess artrikedom. Men hur är läget 
för ängen och hur sköter man den för att bevara den biologiska mångfalden?
När: tisdagen den 24 mars kl 19:00
Var: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.
Info: Kerstin Lundén: 070-47 00 160
Föredraget är ett samarrangemang med Boo Miljö- och naturvänner. Efter föredraget håller 
Boo Miljö- och naturvänner årsmöte.

Nacka stad och närnaturen – 
vandring från Nacka Forum till Ryssbergen       
Vi gör en vandring genom delar av det som ska bli Nacka stad. Hur kommer stadsbyggandet 
att påverka den befintliga naturen och miljön? Vi vandrar från Nacka Forum till Ryssbergen 
via Jarlaberg och Vikdalen. Vi tittar bl.a. närmare på skogen vid vattentornet och avslutar i 
fantastiska Ryssbergen! 
När: lördagen den 4 april kl 09:30–12:00 
Samling: Busshållplatsen Nacka Forum vid Värmdövägen
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Vad heter växten? Studiecirkel i artbestämning
Tillsammans med Boo Miljö- och naturvänner erbjuder vi denna studiecirkel om kärlväxter. 
Artbestämning är en viktig kunskap för den naturintresserade. Naturen blir så mycket rikare 
när vi känner igen och vet namnen på de växter vi möter och så mycket roligare om vi kan ta 
reda på vilka de är. Studiecirkeln vänder sig till dig som vill fräscha upp gamla kunskaper och 
till dig som vill lära dig artbestämning från grunden.
   Vi tänker oss att vi ses vid tre tillfällen; ett första inomhus i mitten av april då vi tittar på 
olika floror, går igenom hur växternas systematik är uppbyggd, hur olika växtdelar benämns 
och används vid artbestämningen. Därefter blir det två gånger ute i fält i maj/juni då vi artbe-
stämmer växter efter nycklar i våra floror. 
   Vi kommer framför allt att använda två fältfloror; Krok Almquist: Svensk flora. Faneroga-
mer och Kärlkryptogamer. 29:e uppl. 2013 och Mossberg Stenberg: Svensk fältflora. 2018. 
Ta med: Förutom floror behöver du ta med lupp eller förstoringsglas och en pincett.
När: preliminärt onsdagen den 15 april kl 19-21 i Studiefrämjandet i Finntorp 
Alternativt: söndagen den 17 maj kl 10-14, Boo hembygdsgård i Wiboms trädgård, 
söndagen den 31 maj kl 10-14 i Ramsmora.
Cirkelledare: Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner
Anmälan: senast den 20 mars. Max 12 deltagare. Medlemskap i föreningen krävs. 
Upplysningar och anmälan: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672

Vårvandring i Skuruparken 
Ska Skuruparken med sina 65 stugor bli ett utbyggt fritidshusområde och ett naturreservat 
endast till namnet? Risken är stor. Vill vi det? Kom och titta och bilda dig en egen uppfatt-
ning. 
   Ursprungligen är Skuruparken en engelsk landskapspark som nu är igenväxt. Den ligger på 
strandskyddat område. Vi vandrar i parken när blåsipporna blommar. Vi tittar på den om-
växlande och dramatiska naturen och lyssnar på fåglarna. Gunilla Ingmar från Skuruparkens 
vänner guidar.
När: söndagen den 19 april kl 11–14
Samling: Skurustugan kl 11.00. Buss 409, 413, 414, 422, 471 från Slussen, avstigning vid 
Skurustugans hållplats. 
Ta gärna med: matsäck.
Info: Gunilla Ingmar: 08-716 98 75

Närskog och bäverspaning - Vandring från Lillängen till Kranglan
Vi börjar i Lillängsskogen, förhoppningsvis räddad från byggplaner en gång för alla, och 
avslutar i Kranglan vid Järlasjön. Där väntar bäver och storlom på oss och kanske även drills-
näppa och rödstjärt, men vi får definitivt se och höra många olika fåglar. På vägen dit passerar 
vi inte bara Lillängsskogen utan också naturområdet vid Järlavägen med gamla ekar och 
knotiga hällmarkstallar. Medtag kvällsfika! 
När: onsdagen den 13 maj kl 18:00 – tills vi ser någon bäver… (man får förstås stanna 
hur kort eller länge man vill, förra året kom bävrarna när alla utom guiden och en till hade 
gått…) 
Samling: Lillängens station, Saltsjöbanan.  
Info: Ronny Fors: 073-80 24 543

Sandakällans dag den 17 maj
Sandakällan och dess samspel med Sandasjön och intilliggande skog är unik och platsen lock-
ar många besökare. På Sandakällans dag vill nätverket Bevara skogen runt Sandakällan med 
hjälp av inbjudna gäster berätta om denna fantastiska plats och varför skogen står kvar idag. 
Området ligger i Erstavik som är en viktig grön kil i Stockholms närhet. 
När: söndagen den 17 maj kl 10-14
Hitta hit: Busshållplats och parkering vid Tenntorp. Därifrån ca 10 minuters promenad till 
källan. Följ snitslarna. 
För mer information: facebook.com/sandakallan
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Natur- och kulturvandring för alla åldrar i hotade Trolldalen mellan 
Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken – nyckelbiotopen mellan 
Nacka, Sjöstaden & Södermalm. TVÅ datum!
Konstantin Irina berättar bl.a. om vikingarnas tidigare närvaro i området, arkitekturen och 
människorna på Henriksdalsringen samt intressanta omgivningar som Svindersviks gård, 
Finnboda, Finnberget & Kvarnholmen, Trolldalen i Per Anders Fogelströms böcker. I nyck-
elbiotopen Trolldalen finns rödlistade arter, men också rådjur, rävar, grävlingar, ugglor och 
andra djur som trivs här. Nacka kommuns planer är 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 för 
barnvagnar och rullstolar. 
När: söndagen den 24 maj OCH söndagen den 23 augusti kl 10–12
Samling: vid buss 53:s hållplats på Henriksdalsberget
Vandringen genomförs i samarbete med nätverket Bevara Trolldalen! och Nacka Hembygds-
förening. 

Fågelkväll vid Skutviken
Området runt Skutviken bjuder på många olika miljöer: hällmarker, 
granskog, ädellövskog och stränder. Förutsättningar för ett varierat 
fågelliv med andra ord. Vi vandrar runt och lyssnar och spanar. 
När: torsdagen den 28 maj kl 18:00
Samling: P-platsen vid Saltsjöbadens kyrkogård, Kyrkogårdsvägen 16

Vad växer i ängsmarkerna i Lännersta?
Vi börjar med att titta på floran i det planerade kulturreservatet Baggensstäket där den inva-
siva arten parksallat etablerat sig. Vandringen fortsätter till de fuktigare strandpartierna vid 
Lindängen och går vidare via ekbacken och slåtterängen vid Ångbåtsvägen fram till Midsom-
marängen vid Lännersta gård. Vi talar om hur faktorer som skötsel, ljus och markfuktighet 
kan påverka artrikedomen. Helena Klangemo, naturguide och biogeovetare från Naturskydds-
föreningen i Stockholms län, guidar. 
Ta med: matsäck och, om du har, lupp och kikare. 
När: onsdagen den 3 juni kl 18:00-21:00
Samling: Vid parkeringen till Gammeluddshemmet, Gammeluddsvägen 51. Buss 414 från 
Slussen / Orminge Centrum till busshållplats Ångbåtsvägen, promenad cirka 10 min. 
Info: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672
Samarrangemang med Boo Miljö- och naturvänner och i samarbete med Studiefrämjandet. 
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Vårprogram Natursnokarna i Nacka
Natursnokarna är samlingsnamn för Naturskyddsföreningens
verksamhet för familjer med barn i olika åldrar. 
För mer info se Facebook-gruppen Natursnokarna Sickla.

Trädens knoppar
Vi tittar på vårtecken i form av trädens knoppar. 
När man tittar närmare ser de alla ganska olika ut. 
Vilka träd kan det vara?
När: söndagen den 15 mars kl 10:30-12:30
Samling: Ängen vid Lilla Sickla gård

Lavar och mossor
Lavar och mossor finns det gott om. Tittar man på dem i lupp 
kan man upptäcka deras spännande värld på ett nytt sätt! 
När: söndagen den 19 april kl 10:30-12:30
Samling: Ängen vid Lilla Sickla gård

Ätliga växter
Det börjar grönska i naturen. Vi lär oss känna igen ett par ätliga 
vårväxter och provsmakar!
När: söndagen den 10 maj kl 10:30-12:30
Samling: Ängen vid Lilla Sickla gård
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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.

NATURSNOKARNA ÄR IGÅNG IGEN!



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@gmail.com, 073-802 45 43

Hanna Nilsson, vice ordförande, hani_81_@hotmail.com, 070-671 90 52 
Rikard Johansson, rikard.ch.johansson@gmail.com, 072-239 73 33

Pär Gångfeldt, par.gangfeldt@gmail.com, 070-558 71 81

Charlie Wijnbladh, charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se, 0708-39 76 87

Saga Hellsing, sagaklara@hotmail.com
Katarina Kindwall, valberedare, katarina.kindwall@gmail.com, 076-064 41 44

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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