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Styrelsen berättar 

Verksamheten i Haningekretsen har under det gånga året av förståeliga skäl 
gått på sparlåga, men nu tar vi nya tag inför 2022! Även om vi inte hade någon 
programverksamhet under förra året så har verksamheten inte legat helt nere. 
Vi har haft årsmöte och valt en ny styrelse, jobbat med hemsidan och vi har 
bland annat engagerat oss i frågan om Tvärförbindelsen och jobbat med 
skogsfrågor. Kretsen har nu också passerat 50-årsstrecket. Något 50-årskalas 
blev det ju inte, men kanske får vi fira vår 52-årsdag istället! 

Skogens, och inte minst skogsbrukets, betydelse för den biologiska mångfalden 
har den senaste tiden blivit alltmer uppmärksammat, och skogsfrågorna är 
högaktuella även hos oss. Följ med i vad som händer i Haninge, sidan 
https://avverkningskoll.se/ ger en bra överblick över planerade avverkningar. 
Kanske skogsfrågorna är något som du vill engagera dig i? 

Hoppas att vi ses på någon aktivitet under året, tillsammans gör vi 2022 till ännu 
ett framgångsrikt naturskyddsföreningsår! Håll koll på vad som händer i 
kretsen: https://haninge.naturskyddsforeningen.se/ Det händer mycket även på 
regional nivå: https://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/ 
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Årsmöte 17 mars – kallelse 

Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Haninge inbjuds/kallas till årsmöte. 
Mötet kommer att äga rum den 17 mars kl. 19:00 i Tingshuset i Västerhaninge. 

Kvällen inleds med årsmötesförhandlingar och sedan kaffe med dopp. 

Vi har bjudit in kommunekologen i Haninge Tiina Laantee. Hon kommer att 
informera om vad som är på gång inom kommunen när det gäller natur och 
miljö och naturligtvis svara på frågor. 

 Välkommen! 

Valberedningen söker… 

Dig som vill engagera dig i natur- och miljöfrågor eller hjälpa till med praktiska 
eller administrativa uppgifter. Välkommen att kontakta någon i valberedningen: 

zetterstedtulf@gmail.com 

mia.bergbacken@gmail.com 

Kontakter 

Styrelsen:  haninge@naturskyddsforeningen.se  
 Mats Tapper 
 Thorbjörn Schwebs 
 Irene del Pozo 
 Per Flodby 
 Beatrice Sandliden 
  

Hemsida:  haninge.naturskyddsforeningen.se 

Postadress:  Naturskyddsföreningen I Haninge 
 c/o Thorbjörn Schwebs 
 Ribbyvägen 2 
 137 41  Västerhaninge 
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Medlemsbladet i pappersform eller digitalt 

Styrelsen har diskuterat om vi ska fortsätta med att producera medlemsbladet 
på papper. Alternativ kan vara digitala format såsom e-post, hemsida, sociala 
medier. Vi ser för- och nackdelar med att byta till det digitala. Ett medlemsblad i 
brevlådan blir en tydligare påminnelse om föreningens verksamhet, mm och vi 
når alla medlemmar, medan digitala utskick tenderar att drunkna i det digitala 
bruset. Trots det ser vi ett allt lägre deltagande på våra aktiviteter. Några 
fördelar med det digitala är snabbare distribution, lägre kostnad, mindre 
miljöpåverkan. Det gör att vi skulle kunna komplettera utskick och även skicka 
påminnelser. 

Vi avser därför att minska produktion och distribution av medlemsblad i 
pappersformat. Från 2023 kommer våra pappersutskick att skickas endast till de 
ordinarie medlemmar som inte rapporterat sin e-postadress till medlems-
registret. Övriga får medlemsbladet som e-post. Det kommer även att finnas 
tillgängligt på vår hemsida. Passa på att uppdatera din e-postadress i medlems-
registret eller meddela att du inte vill ha e-postutskick genom att skicka ett 
meddelande om det till medlem@naturskyddsforeningen.se 

Fältbiologerna 

Ung och intresserad av natur och miljö? Då kanske Fältbiologerna är något för 
dig! 

Att lära sig om naturen eller driva miljöfrågor görs bäst tillsammans med andra! 
Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation och 
Fältbiologernas klubbar är den bästa kanalen för att hitta likasinnade! Hör av 
dig till Fältbiologernas stockholmsdistrikt om du vill veta vad som händer i 
Stockholmstrakten, mejla sug.kansli@faltbiologerna.se eller se 
https://www.faltbiologerna.se/distrikt-sug/ 

I Haninge finns för närvarande ingen klubb, men om det är flera som är 
intresserade går det lätt att starta en ny! www.faltbiologerna.se/starta-klubb/. 
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Utflykter och aktiviteter 

Vinterfågelspaning Nyfors till Tyresta lörd 29 januari 

Så här års är den lilla forsen vid Nyfors i Tyresö som allra vackrast! Vi spanar 
efter strömstararna som brukar övervintra vid forsen och vandrar sedan längs 
Sörmlandsleden genom en (hoppas vi!) vintervacker Tyresta nationalpark till 
Tyresta by. 

Start vid Nyfors, busshållplatsen, kl 10.00. 

Anmälan till Thorbjörn,  
thorbjorn.schwebs@outlook.com  
eller 08-500 263 10 

Vinterkvist  lörd 19 februari 

    
Vi träffas vid busshållplatsen i Tyresta by kl. 11:00 

Därifrån gör vi en lättare vandring och tittar på vinterträden. Vi försöker 
artbestämma träd och buskar i vinterskrud, genom att titta på växtsätt, 
grensättning, knoppar och barkstruktur. Vi har en trevlig dag i Tyresta och 
avslutar med fika – medhavd eller köpt på caféet.  

Anmälan och frågor: lotta_falge@hotmail.com 
eller 070-887 23 37 
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Fågelskådning för fågelintresserade   

Snart är det dags för fågelcirkeln igen. I vår kommer vi att följa utvecklingen av 
fågelförekomster på några platser. Där lär vi oss tillsammans att känna igen de 
olika fåglarna som tillfälligt eller mer permanent vistas vid lokalerna. Det varvas 
med annan fågelkunskap. Datum enligt nedan så att du kan stämma av med din 
kalender. Vilka platser och tider meddelas i vår Facebook-grupp eller via mejl. 

5/3 Första träffen, de första återvändarna 

26/3 7:00 Torö, öppen för alla. Se separat notis nedan. 

9/4 Flera av våra mest välbekanta flyttfåglar bör vara på plats 

7/5 Långflyttarna har börjat återkomma 

21/5 När löven slagit ut får vi lyssna desto mer 

11/6 Avslutning  

Ta med kikare och tubkikare om du har samt fika vid varje tillfälle 

Välkomna/ Mats  
Kostnad 200 kr. Anmäl och frågor senast 27/2. 
matsvaliante@gmail.com  
eller 072 44 15 132 
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Fågelsträck på Torö lörd 26 mars 

Vi samlas på övre p-däck i Handenterminalens P-garage kl. 07:00,  
för att samåka ner till vackra Torö där vi förhoppningsvis får skåda många 
sträckande fåglar såsom ejder, knipa, alfågel och förhoppningsvis någon örn.  

Det upplevs ofta som många grader kallare på Torö så klä dig varmt och ta med 
matsäck och varm dryck, vi fikar i solen under vandringen runt. Ta med kikare 
och om du har tubkikare. 

Anmälan till matsvaliante@gmail.com eller 072 44 15 132 
 

 

 

WWF Earth Hour - tillsammans för klimatet lörd 26 mars 

Klockan 20:30 - 21:30, är det dags för Earth Hour igen. Jordtimmen då vi har 
chansen att visa att vi bryr oss om planeten. Denna dag är det världens största 
klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden. Den symboliska 
nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum kvarstår, men 
Earth Hour har blivit mycket mer än så. Läs mer på WWFs hemsida 
www.wwf.se/earth-hour/ 
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Tidig vårmorgon vid Stensjön lörd 23 april  

Ta med frukost och se när skogen vaknar upp! Vi träffas redan kl. 4:30 på 
morgonen. 

Vi går upp mot Stensjön vid Åva i Tyresta nationalpark, om vi har tur så får vi 
höra storlommen ropa och orrtupparna spela i brandområdet från den stora 
skogsbranden 1999 ovanför sjön 

Anmälan till matsvaliante@gmail.com  
eller 072 44 15 132   

 

Med kameran i naturen på Gålö  sönd 24 april 

Fotopromenad med kortare eller längre fotograferingstillfällen där vi tipsar och 
inspirerar varandra till ännu bättre bilder: ljuset, komposition, teknik, mm 

Ta med fika, varma kläder. Tänk på att ta med extra batterier eller powerbank 
och minneskort om du har.  

Anmälan senast 14/4 till Uffe Andersson, ulfandersson333@gmail.com eller 
070 511 59 13 
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Biologiska mångfaldens dag  sönd 22 maj 

Samling vid parkeringen till Sandemars naturreservat kl. 08:30. 

Bussresenärer tar 839 mot Dalarö och kliver av vid hållplats Svärdsnäsviken. 

Denna dag är den Biologiska Mångfaldens Dag och Sandemar med sitt rika liv av 
fåglar, växter och insekter är ju ett förnämligt ställe att fira och uppskatta denna 
mångfald på. Medtag lunch/fika. 

Anmälan till Per Flodby, pflodby@hotmail.com eller 076-138 0723 

  

Rhododendron i Bergianska trädgården  torsd 2 juni 

Samling vid informationstavlan vid Bergianskas ingång kl. 19:00 

Vi går genom parken upp till italienska terrassen och hoppas att rhododendron-
dalen är i full blom. Här finns en stor samling olika sorters Rhododendron och 
Azaleor, så vi kan få en vacker upplevelse. Efter eller under vandringen intar vi 
medhavd fika. 

Anmälan till Lotta Falge, lotta_falge@hotmail.com eller 070-887 23 37 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq9o-Ly7vYAhVEEJoKHY_0AtYQjRwIBw&url=https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/shrubs/rhododendron/rhododendron-care.htm&psig=AOvVaw0Dbyd6r_FjWmaXD3awD63n&ust=1515061732719308
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Vandring i Tornbergets naturreservat  lörd 24 september  

Samling kl. 08:30 vid parkeringen vid entrén till Tornbergets naturreservat, 
infart från Södertäljevägen (väg 259) nära Smedjan/Sadelmakartorp. 

Vi gör en vandring genom Tornbergets naturreservat med Haninges 
kommunekolog, Tiina Laantee, som visar oss runt på flera intressanta 
naturvårdsåtgärder som gjorts inom reservatet. Vi kommer att titta på 
återskapandet av en våtmark, röjning för att återställa ett eklandskap samt hur 
man gjort om ensidiga granplanteringar till skog med högre biologisk mångfald. 
Vi går naturligtvis även upp till Tornberget och hänförs av utsikten! Medtag 
lunch/fika. 

Anmälan till Per Flodby, pflodby@hotmail.com eller 076-138 0723. Om intresse 
finns, kan vi ordna med samåkning i bil till mötesplatsen. 
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Miljövänliga Veckan  från 1 oktober 

De närmaste åren kommer Miljövänliga Veckan att handla om ekologisk mat 
och kampanjen kommer att handla om varför eko är det mest hållbara valet. 

På www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan kan du bland annat få 
handfasta tips om hur du kan laga och vårda saker, dela ägande med andra och 
varför inte anta utmaningen om en shoppingfri månad. Och tänk på att du inte 
behöver vänta till oktober. 

Gröt- ochbildkväll torsd 8 december 

Plats och tid meddelas efter anmälan 

Vi träffas traditionsenligt och njuter av risgrynsgröt och annat gott. 

Alla som vill är välkomna att visar egna bilder, natur, djur eller reseupplevelse i 
Sverige. Max 20 min/visning och inte fler än 3-4 visningar, meddela vid anmälan 
om du vill visa bilder. 

Anmälan till Beatrice, haninge@naturskyddsforening.se 

 


