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Gott nytt naturskyddsföreningsår! 

Här kommer medlemsbladet för 2023. Skogen, klimatet och den biologiska 
mångfalden är tre ständigt aktuella frågor, och insikten om att de hänger ihop 
blir allt större.  

En annan fråga som varit aktuell under förra året var naturligtvis valet, ta gärna 
del av vår partienkät, frågor och svar finns på vår hemsida. Svaren är minst lika 
aktuella nu som de var inför valet, det är ju nu när valåret är över som 
visionerna ska sättas i handling. 

Vi kan glädjas åt att ha fått 61 nya medlemmar och är nu 1490 i Haninge som 
tycker att Naturskyddsföreningens arbete är viktigt. 

Ett projekt för kretsen för det nya året är att återskapa den lilla slåtteräng som 
vi tidigare haft tillsammans med Haninge hembygdsgille på tingshustomten i 
Västerhaninge. Några medlemmar från kretsen har så smått påbörjat arbetet, 
men fler är naturligtvis välkomna att vara med. 

Hoppas vi ses på någon aktivitet under året! 

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 16 mars – kallelse 

Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Haninge inbjuds/kallas till årsmöte. 
Mötet kommer att äga rum den 16 mars kl. 19:00 i Tingshuset i Västerhaninge. 

Kvällen inleds med kaffe med dopp klockan 18:30 och klockan 19:00 börjar 
årsmötet. 

Efter årsmötet väntar ett intressant föredrag eller bildvisning. 

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 

maria.fagersten@hotmail.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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Partienkät om naturvårdsfrågor 

Inför det gångna valet i september skickade vi i Haningekretsen ut ett antal 
naturvårdsfrågor till de politiska partierna i Haninge. Här är frågorna i kortfattad 
form: 

1 Nytt naturreservat på Ornö- Breviksnäs? 

Markägarna på Ornö planerade först att avverka, men nu finns ett förslag på att 
skydda skogen istället 

2 Värna den gröna korridoren öster om Vendelsö? 

3 Skydda värdefull natur runt Hemfosa? 

4 Hjälpa tjädrarna i Jordbro? 

5 Skydda resten av Norrbyskogen? 

6 Öppen fråga; Vilka konkreta ambitioner har ditt parti vad gäller nya/utvidgade 
reservat och frilufsområden i kommunen under nästa mandat period? 

Vi har sammanställt svaren på dessa frågor, från de partier som svarade, på vår 
hemsida https://haninge.naturskyddsforening.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 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; sug.kansli@faltbiologerna.se eller se 
www.faltbiologerna.se/distriktet-stockholm-uppland-gotland/ 

I Haninge finns f.n. ingen klubb, men det är lätt att starta en ny om flera är 
intresserade. www.Faltbiologerna.se/sa-har-startar-du-klubb/ 
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Återskapa blomsteräng vid Tingshuset i Västerhaninge 

Tillsammans med Haninge Hembygdsgille planerar Naturskyddsföreningen i 
Haninge att arbeta för att återskapa den blomsteräng som tidigare fanns vid 
Tingshuset. För ett antal år sedan var flera medlemmar i vår krets engagerade i 
att sköta ängen, men under senare år har skötseln upphört. Vi vill nu med 
gemensamma krafter tillsammans med kommunen återställa ängen. Om allt går 
i lås kommer kommunen med sina maskiner hjälpa till att riva upp den tjocka 
grässvålen som bildats för att möjliggöra en sådd av ängsblommor någon gång i 
maj. Under sommaren kommer förhoppningsvis ängen blomstra till nytta för 
områdets insekter och till glädje för oss. Under sensommaren blir det slåtter, då 
ängen slås med lie och sedan hässjas gräs och örter som slagits. Varje vår ska 
ängen fotsättningsvis fagas inför den nya växtsäsongen, vilket innebär att man 
räfsar bort löst växtmaterial. Genom denna årliga skötsel (fagning och slåtter) 
tar man kontinuerligt bort växtmaterial från ängen vilket medför att ängen blir 
mer näringsfattig. Detta missgynnar gräs och ger blommande örter bättre 
möjligheter att frodas och hävda sig. 

När ängen etablerats, är tanken att vi ska lägga in programpunkter vid fagning 
och slåtter, så att vi gemensamt kan hjälpas åt med ängens skötsel. 

En tanke är också att vi kan lägga in en utflykt under bästa blomningssäsong 
(juli) för att inventera vilka arter som växer på ängen. Vi kommer att lägga in 
mer information om ängen efterhand på vår hemsida. 
 

 

Nu blir vi mer digitala 

Efter förra årets tester har vi kommit fram till att den digitala kommunikationen 
fungerar bra. Samtidigt kan vi minska miljö- och klimatbelastningen genom att 
minska pappersförbrukning och transporter. Detta medlemsblad skickas därför 
digitalt till de som har en mejladress angiven i medlemsregistret vilket är en 
majoritet av medlemmarna. Även familjemedlemmar kan komma att få digitala 
utskick. Övriga ordinarie medlemmar får en pappersversion av medlemsbladet. 
Det finns också på vår hemsida. 

Om du fått detta i pappersform och vill bidra till minskad resursförbrukning så 
meddelar du medlemsregistret medlem@naturskyddsforeningen.se din 
mejladress. 
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Utflykter och aktiviteter 

Fågelskådning för fågelintresserade   

Vi att följa utvecklingen av fågelförekomster i vår närhet. Tillsammans lär vi oss 
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 senare. 

12/2 Första träffen, vinterfåglar 

5/3 De första återvändarna 

26/3 Torö, öppen för alla medlemmar. Se separat notis. 

15/4 Vårmorgon vid Stensjön, öppen för alla medlemmar. Se separat notis. 

30/4 Långflyttare anländer 

24/5 När löven slagit ut får vi lyssna desto mer  

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

Frågor ställs till matsvaliante@gmail.com 

Kostnad 200 kr. Anmäl genom inbetalning till bg 415-8796 senast 8/2. Ange 

namn och telefonnummer på anmälan. 
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Vinterkvist  lörd 25 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 

Fågelsträck på Torö sönd 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  
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Vårmorgon vid Stensjön lörd 15 april  

Ta med frukost och se när skogen vaknar upp! Vi träffas kl. 7:00. 

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  
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Med kameran i naturen på Gålö  sönd 2 april 

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

Jag sammanställer en liten 
lathund med Foto-tips. 

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

Anmälan senast 31/3 till Uffe Andersson, ulfandersson333@gmail.com eller 
070 511 59 13 

Tid och plats vid anmälan 

Välkommen/Ulf 
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Vitsippor i Gullringskärret lörd 29 april 

Samling vid gravfälten utefter Gullringsvägen (går från Jordbro) kl.11:00  

Vid denna tid brukar vitsipporna blomma och vara som vackrast och breder ut 

sig som ett vitt täcke i vårsolen. Vi går på vägarna och på stigen i och runt 

kärret. Stövlar eller kängor är lämpligt då det kan vara vått i markerna så här 

års. Vi berättar lite om Gullringskärrets historia och natur. Ta med fika eller mat.  

Frågor till Ulf Zetterstedt 0730 445622 eller zetterstedtulf@gmail.com  
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Naturvandring vid Stegsholm lörd 27 maj 

Vi den här tiden på maj bjuder området runt Stegsholm på Gålö på blommande 
orkidéer och ett rikt fågelliv. Vi gör en lättare vandring, som bitvis kan vara lite 
blöt så stövlar rekommenderas. Medtag matsäck som vi avnjuter i någon solig 
backe. 

Samling vid parkeringen vid Stegsholms gård 8:30. Bussresenärer tar 839 mot 
Dalarö. Avstigning hållplats Gålövägen, för att sedan promenera 1,5 km till 
Stegsholm. Om intresse finns kan vi försöka ordna samåkning 

Anmälan till pflodby@hotmail.com eller 0761380723 
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Rhododendron i Bergianska trädgården  torsd 8 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 
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Vandring vid Vädersjö                                 lörd 16  september  

Vi gör en vandring i de vackra områdena vid Vädersjön, sydväst om Tungelsta. 
Under ledning av Haninges kommunekolog Tiina Laantee, kommer vi titta på 
flera intressanta naturvårdsåtgärder som gjorts här. Det handlar framförallt om 
röjning för att återställa ett eklandskap och för framtiden bevara den speciella 
biologiska mångfalden som finns i denna natur-/kulturmarkstyp. 

Medtag lunch/fika samling kl. 9:00 i området, exakt mötesplats fås vid anmälan. 

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

 Om intresse finns, kan vi försöka ordna med samåkning i bil till mötesplatsen. 
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Gröt- och bildkväll torsd 7 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@naturskyddsforeningen.se 

 

 


