Stockholms Natur
PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2022 — JANUARI 2023
STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING • ÅRGÅNG 35

Foto: Mikael Mildén

Stockholms naturskyddsförening

Stockholms naturskyddsförening är en lokal
krets inom Naturskyddsföreningen. Vi är
cirka 25 700 medlemmar.
Styrelse
Anders Tranberg, ordförande och grön
områdesfrågor, tel 073-724 63 07
Ingrid Bergenudd, sekreterare
Erik Forsman, kassör
Ingrid Davstad
Anky Enskog
Gunnar Löfgren
Gunnar Risting
Daniel Stafsing
Petra Zillén

Större skogsmus.

sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se
www.stockholm.naturskyddsforeningen.se

Viktigt val för miljön under 2020-talet
Den 11 september är det val och alla röstberättigade har då
chans att stödja inriktningar som partier flaggat för att de
tänker driva efter valet. Valet i kommunen är i sammanhanget
väldigt viktigt, faktum är att detta val sannolikt innebär störst
konkret effekt för väljarna. Ta därför en särskild funderare på
vad du ska rösta på för parti i Stockholms stad.
För att ge väljarna en fingervisning om hur olika partier ställer
sig till olika initiativ på miljöområdet har Stockholms Naturskyddsförening även inför detta val presenterat en valenkät.
Du hittar resultatet på nästa uppslag. Med ledninng av enkäten kan du hitta det parti som du tycker ska få mer inflytande
de kommande fyra åren.
Även om mandatperioden sträcker sig till 2026 så finns skäl
att poängtera att det som beslutas under nästa mandatperiod
får stark prägel på miljötempot under hela 2020-talet. Därför
finns än större skäl att noggrant undersöka i valrörelsen var
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partierna står i olika miljöfrågor, det kan skilja ganska mycket.
Vår enkät blir ett stöd i detta arbete i Stockholm.
Värt att också ha i åtanke är att om åtta år, det vill säga om
bara två mandatperioder, är det år 2030. I olika sammanhang
nämns 2030 som en anhalt då olika mål ska vara uppfyllda.
Här bör Agenda 2030 givetvis nämnas, där ingår FN:s 17 mål
som ska vara uppfyllda 2030. I dessa ingår både miljö och
människors hälsa/välmående som en central del.
Stockholms stad har anslutit sig till ”Klimatkontrakt 2030”,
som har syftet att inom ramen för Agenda 2030 öka tempot
i klimatomställningen i städer. Stockholms klimathandlingsplan 2020–2023 är en garant för att staden sätter igång
arbetet för att nå målet ”en fossilfri organisation 2030”,
liksom att uppnå stadens åtagande för att nå det nationella
målet att minska växthusgasutsläppen från transporter med
70 procent till 2030.

Med detta sagt, gå och rösta och gör ett genomtänkt val med
nuvarande och kommande generationer i beaktande. Därutöver finns det givetvis skäl att ta del av våra aktiviteter under
hösten och vintern. Varmt välkommen!
Anders Tranberg
Ordförande Stockholms naturskyddsförening
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BLI MEDLEM I NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra. Som medlem får du
tidningen Sveriges Natur fem gånger per år och möjlighet att delta i olika aktiviteter där du bor.
Medlemsavgift: 360 kr/år. Anmäl dig på www.naturskyddsforeningen.se.
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VÄGVISARE FÖR BRA MILJÖVAL
Vårt parti föreslår bilfria helger på utvalda gator och/
eller att ha kvar sommargågatorna efter sommaren
(undantaget varutransporter/färdtjänst).
Vårt parti vill öka andelen skyddad natur (natur
reservat och/eller biotopskydd) under mandat
perioden.
Vårt parti vill inrätta en tjänst som stadsekolog med
ett övergripande ansvar för naturvård och biologisk
mångfald.
Vårt parti vill säkerställa att arbetet med att ta fram
ekodukter (faunapassager), där staden redan har utrett
fem möjliga platser, verkställs.
Vårt parti vill öka det befintliga anslaget med 50 pro
cent för fler träd och ökad trädtäckningsareal och
förhindra lättvindig och felaktig avverkning.
Vårt parti vill inrätta ett Trädråd med ett övergripande
ansvar för Stockholms trädbestånd och där represen
tanter från miljöföreningar finns med.
Vårt parti vill kartlägga och åtgärda skräp på Mälarens
och Saltsjöns bottnar, samt öka kunskapen om ned
skräpningens konsekvenser.
Stadens gatusnö är inte ren. Vårt parti vill investera i
en reningspråm, eller liknande, i stället för snötippning
i Riddarfjärden och Saltsjön.
Vi ser ett problem med stadens sophantering, främst
vid återvinningsstationer, och vill förbättra renligheten
samt utöka antalet återvinningstationer.
För att minska matsvinnet på stadens restauranger vill
vårt parti samarbeta med restaurangbranschen och
informera stadens medborgare om detta problem.
= JA
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= NEJ

TOM RUTA = AVSTÅR
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Av utrymmesskäl publiceras inte alla svar med kommentarer här, men de finns att läsa på kretsens webb
plats www.stockholm.naturskyddsforeningen.se. Liberalerna har inte svarat på enkäten.

Skymt av Stadshuset från Södermalm.
STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING
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TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

VOLONTÄR FÖR EN DAG

Vill du göra något för natur och miljö i din närhet och med
större perspektiv? Naturskyddsföreningen är en stark
röst i miljödebatten med sina 226 000 medlemmar
i Sverige. Vi arbetar för naturen runt husknuten och med
de globala miljöfrågorna. Naturskyddsföreningens fem
huvudområden är Hav & fiske, Jordbruk & mat, Klimat,
energi & transporter, Miljögifter samt Skog & naturvård.

Vill du bli volontär och hjälpa till med Naturskyddsföreningens arbete? Det kan handla om att delta i ett evenemang eller dela ut information, kanske stå på en mässa.
Uppgifterna varierar. Arbetsinsatsen är ideell. Du behöver
inte vara expert inom miljö- eller naturfrågor. Välkommen
att anmäla dig: sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se

Höstens och vinterns program
Vi vill att du anmäler dig till aktiviteterna eftersom vi ofta behöver begränsa
deltagarantalet.Det är viktigt att du bokar av dig om du blir förhindrad att delta
i en aktivitet du anmält dig till. Se vår webbplats för aktuell information.
Det är bra om vi har din e-postadress. Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev med
aktuell information, men tyvärr saknar vi fortfarande e-postadresser till många
medlemmar. Varje gång vi gör ett utskick är det också många mejl som studsar, på
grund av fulla brevlådor eller eftersom medlemmar har bytt adress.
Tänk på att rensa din e-postlåda då och då och att meddela oss om du byter adress.
Aktiviteterna anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.

HAR VI DIN E-POSTADRESS?

ENGAGERA DIG FÖR MILJÖN

Vi vill kunna meddela aktiviteter och information via mejl.
Skicka din e-postadress med medlemsnummer eller
personnummer och namn till kretsen:

Vill du vara med och påverka miljön i Stockholm? Vi söker
nya personer till styrelse och arbetsgrupper. Du behöver inte vara natur- eller miljöexpert, utan vi ser lika gärna
att du har erfarenhet av till exempel media eller ekonomi.
Kontakta sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se

sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se

AKTIVITETSKALENDERN

FACEBOOK

Under rubriken Aktivitetskalendern på vår webbplats
hittar du alla våra aktiviteter. Nu kan du också anmäla dig
till aktiviteterna via Aktivitetskalendern.

Ta del av nyhetsflödet genom att gilla kretsen på
Facebook! Sök på Stockholms naturskyddsförening.

www.stockholm.naturskyddsforeningen.se
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SEPTEMBER
CYKELKARNEVALEN
SÖNDAG 18 SEPTEMBER

Hjärtligt välkommen på cykelskoj! Syftet
är att hylla cykling som klimatsmart
transportmedel och under positiva
former sätta fokus på hållbar mobilitet.
Norrbro spärras av från biltrafik och det
bjuds det på musik, lastcykelmässa,
cykelmek, bmx-show och annat cykel
relaterat innehåll. Klockan 14 rullar
sedan karnevalståget iväg på en förbestämd rutt genom staden. Tåget består
av cyklande människor i alla åldrar och
på alla typer av cykelfordon. Paraden
hålls trygg och säker med hjälp av våra
volontärer och polis.
 PLATS & PROGRAM: Se www.
cykelkarnevalen.se. Vi finns även på
Facebook och Instagram. Vill du vara
med i planeringen eller som volontär,

hör av dig till hej@cykelkarnevalen.se

VANDRING TILL
ROVDJUREN
SÖNDAG 18 SEPTEMBER KL 15–16

Hur ska vi bete oss vid ett möte med
ett rovdjur ute i våra skogar? Hur ser
livet i djurparken ut? Under en timme tar
djurguiden med oss på en vandring runt
Skansen till deras största rovdjur: björn,
järv och lo. Vi får lära oss mer om rovdjurens beteenden och livet i djurparken.
Efter vandringen kan man vara kvar på
Skansen till stängning kl. 18. Begränsat
antal platser, anmälan krävs. Endast för
medlemmar.
 ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern på kretsens webbplats stockholm.naturskyddsforeningen.se

BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN,
EVOLUTIONSSLINGAN
TORSDAG 22 SEPTEMBER KL 17–18.30

Under denna utomhusvandring på
Bergianska trädgården berättar guiden
den fascinerande historien om landväxternas ursprung och evolution och
visar växter ur de flesta av jordens större
växtgrupper. Vid regn rekommenderas
regnkläder och stövlar eller vattentåliga
skor. Max. 25 personer.
 SAMLING: Bergianska trädgården,
informationstavlan vid parkeringen
(norra entrén) kl 16.45.
TA SIG DIT: Se www.bergianska.se,
under Besök oss.
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern
på kretsens webbplats stockholm.
naturskyddsforeningen.se
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BYT TILL EKO!
3–9 OKTOBER

Årets tema på Miljövänliga veckan v 40
är Byt till eko! Vi planerar en mat- och
återbruksfestival lördag 8 oktober med
föreläsningar och Caférep. Samarbete
mellan Stockholms läns hemslöjdsförening och Naturskyddsföreningens
Handla miljövänligt-grupp.
 SAMLING: Program, tid och plats,
se webbplatsen stockholm.naturskyddsforeningen.se
INFO: hmvgruppen@gmail.com

ELBILAR
ONSDAG 5 OKTOBER KL 18–19.30

Stefan Andersson från föreningen
Gröna bilister föreläser om skiftet från
fossildrivna bilar till elbilar. Han berättar
också om egna erfarenheter av att köra
elbil. Tillfälle ges också till frågor och
diskussion.
 PLATS: Naturskyddsföreningens
rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern
på kretsens webbplats stockholm.
naturskyddsforeningen.se

ANTISCAMPIDAGEN
SÖNDAG 9 OKTOBER

Vår konsumtion av odlade tropiska jätte
räkor bidrar till skövling av mangrove
skog – räkorna odlas i dammar som
anläggs i mangroveskog. Skyddet av
mangroveskogen är viktigare än någonsin tidigare – som viktig yngelkammare,
8

i en tid då världens fiskbestånd är hotade, för sin höga biologiska mångfald
och funktion som kolsänkeskydd. Även
tropiska räkor som är ASC-märkta är
odlade i den typen av dammar, så vill du
göra en insats undvik sådana räkor helt!
Kontakta mig om du vill göra något ihop
med Antiscampigruppen!
 KONTAKT: Tonie Wickman för
Antiscampigruppen, 073-980 89 82,
tonie@wickmans.se

STOPPA ÖVERFISKET!
MÅNDAG 10 OKTOBER KL 18–20

Välkommen på en föreläsning som tar
upp den akuta situationen för världens
hav där fiskbestånden minskar och ekosystem kollapsar. Föreläsningen belyser
hur storskaligt fiske tömmer världens
hav och hotar mattillgången för miljoner
människor. Du får vara med och diskutera både problembild och lösningar för
att stärka havets biologiska mångfald.
Vilka andra hot mot havens ekosystem
finns? Vilken konsumtion av fisk är
rimlig och hur kan småskaligt fiske vara
en del av lösningen? Välkommen till en
kväll för friskare hav!
 PLATS: Naturskyddsföreningens
rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern
på kretsens webbplats stockholm.
naturskyddsforeningen.se

FÖRELÄSNINGSKVÄLL OM
LÄKEMEDEL I MILJÖN
MÅNDAG 17 OKTOBER KL18.30–20

Kemikaliegruppen bjuder in till före
läsnings- och diskussionskväll om

PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2022 — JANUARI 2023

läkemedel i miljön. Elin Engdahl,
sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen, kommer att berätta
om läkemedel i vatten, med fokus på
svenska vatten och Östersjön. Vi kommer att prata om hur läkemedel kommer
ut i miljön, varför det är ett problem och
hur Naturskyddsföreningen arbetar
för renare vatten. Gratis, men anmälan
krävs. Begränsat antal platser för deltagande på plats.
 PLATS: Naturskyddsföreningens
rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr. Föreläsningen kommer även att sändas
live via Teams.
ANMÄLAN: Senast 15 oktober via
Aktivitetskalendern på kretsens
webbplats stockholm.naturskyddsforeningen.se
KONTAKT : kemikaliegruppen@
gmail.com

Foto: Mikael Mildén

OKTOBER

INGEMAR LIND – DJUREN
PÅ FJÄLLET
ONSDAG 19 OKTOBER KL.18.30–20

Genom evolutionen har de djur, fåglar
och växter som lever i landskapet vi kal�lar högfjället anpassat sig. Allt fungerade enligt naturens regler tills människan
kom in i bilden. Människans påverkan är
inte alltid av godo. På nära håll har jag
kunnat notera detta under mina år här
till fjälls. Detta är även tonen i förspelet,
en stillbildsberättelse om min favorit
fjällräven. Ingemar Lind, naturfotograf.
 PLATS: Naturskyddsföreningens
rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern
på kretsens webbplats stockholm.
naturskyddsforeningen.se.

Flugbesök i nyponblomma.
STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING
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SÖNDAG 23 OKTOBER KL 11–14

Foto: Mikael Mildén

VANDRING I BROMMAS
NATUR

NOVEMBER
UPPLEV RÅGSVEDS
NATURRESERVAT

Anders Tranberg guidar bland Brommas grönområden. Vi besöker bland
annat Ålstensskogen och naturen kring
Olovslundsdammen, två skyddsvärda
områden som idag saknar skydd. Vi
promenerar på stigar och mindre vägar.
Ta med fika! Avslut Bromma T-bana.
 SAMLING: Station Smedsslätten,
Nockebybanan.
KOSTNAD: Gratis för medlemmar,
övriga 50 kr.
KONTAKT: anders.tranberg@gmail.
com, 073-724 63 07

SÖNDAG 13 NOVEMBER KL 11–14

Rågsveds naturreservat är sevärt året
runt med en rad olika naturmiljöer.
AndersTranberg guidar till olika platser
med värdefull växt och djurliv och berättar vad som är på gång i naturreservatet.
Ta med fika!
 SAMLING: Utanför Rågsveds
T-bana.
KOSTNAD: Gratis för medlemmar,
övriga 50 kr.
KONTAKT: anders.tranberg@gmail.
com, 073-724 63 07

HÖSTSTÄDNING PÅ
EKUDDEN

TA HAND OM DIN HUD PÅ
ETT HÅLLBART SÄTT

LÖRDAG 29 OKTOBER KL 10–14

ONSDAG 16 NOVEMBER KL 18.30–20.30

På vår egen kretsäng Ekudden i Flatens
naturreservat plockar vi ihop och eldar
kvistar och grenar från årets röjningar,
samt rensar skräp från stranden.
När elden har övergått till glöd är det
mysigt att grilla, så fyll din matsäck
med termosdricka och något att grilla.
Ta med oömma kläder. Vi står för
redskapen.
 SAMLING: Ängen vid Ekudden,
norra stranden av Flatensjön, intill
Listuddens gård, ca 2 km söder om
Skarpnäcks T-bana.
INFO: Lasse Lidgren, 070-278 08 16,
lasse.lidgren@pp.ephone.se

Tjädertupp.
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Kemikaliegruppen bjuder in till en
hudvårdskväll med Sara Nomberg från
Organics by Sara. Hon föreläser om den
ekologiska hudvårdens fördelar och om
vanliga ingredienser i hudvård man bör
undvika. Det blir också en minispakväll
där du får testa på att göra Organics by
Saras hudvårdsrutin på dig själv och
testa produkter som passar din hy. Du
har möjlighet att ställa alla dina frågor
till Sara som mer än gärna svarar. Läs
mer på bysara.se.
 PLATS: Naturskyddsföreningens
rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr. Begränsat antal platser. Föreläsningen kommer även att sändas live via Teams.
KOSTNAD: 100 kr. Betalas på plats
via Swish.

ANMÄLAN: Senast 13 november

via Aktivitetskalendern på kretsens
webbplats stockholm.naturskyddsforeningen.se,
KONTAKT: kemikaliegruppen@
gmail.com

SVAMPSPANING
LÖRDAG 19 NOVEMBER

Majken Ekstrand, utnämnd till årets
svampkonsulent 2022 av Svampkonsulenternas riksförbund, håller en
svampspaningsexkursion med fokus
på mångfald bland svamparna, inte
bara matsvamp. Ta gärna med lupp.
Exkursionen kommer att vara ca två timmar. Ta med varma kläder, förslagsvis
kängor eller stövlar och regnkläder vid
behov. Max antal deltagare 20 personer.
 SAMLING: Plats och tid meddelas
senare. Platsen kommer att vara
tillgänglig med kollektivtrafik.
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern
på kretsens webbplats stockholm.
naturskyddsforeningen.se

ÖSTERSJÖN – VÅRT
NÄRMASTE HAV
SÖNDAG 20 NOVEMBER KL 14

Välkommen till Skansen och en guidad
visning av Baltic sea science center. Hur
mår vårt närmaste hav , vilka hot och
möjligheter står Östersjön inför? Följ
med under ytan och upplev Östersjöns
fantastiska mångfald. Begränsat antal
platser, först till kvarn gäller.
 ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern på kretsens webbplats stockholm.naturskyddsforeningen.se

NATURHISTORISKA
RIKSMUSEET
TORSDAG 24 NOVEMBER KL 15–17

Följ med till Frescati där vi nu fått möjlighet till en guidad visning av några av
museets samlingar, som tillhör världens
största och artrikaste. Det handlar om
museets samlingar av ryggradsdjur,
fiskar och insekter. Du kan välja en av
dessa samlingar, som vanligt är det
begränsat antal platser, först till kvarn.
 SAMLING: Vid entrén till Naturhistoriska riksmuseet
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern
på kretsens webbplats stockholm.
naturskyddsforeningen.se

DECEMBER
JULMINGEL
ONSDAG 7 DECEMBER KL 18–19.30

Vi pratar om hur man kan fira jul på ett
mer miljövänligt sätt. Kretsen bjuder på
glögg med tilltugg. Ta gärna med egen
glöggmugg!
 ANMÄLAN: Senast 2 december
via Aktivitetskalendern på kretsens
webbplats stockholm.naturskyddsforeningen.se

STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING
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Gillar du att snoka runt i skog och mark
så häng med! Vi träffas och lär oss mer
om naturen och lite om friluftsliv, men
framför allt har vi roligt tillsammans,
naturintresserade barn och deras
vuxna. Inom Stockholm finns flera
grupper med lite olika verksamhet och
för olika åldrar.
Natursnokarna Hammarby
Vi vänder oss huvudsakligen till barn
4–8 år och deras vuxna. Yngre och
äldre syskon är välkomna att vara med
så mycket de kan och vill. Vi upptäcker
naturen tillsammans genom att till
exempel titta på små saker genom lupp,
skapa av naturen, klättra och balansera,
titta efter spår eller håva i en damm. Vi
brukar ofta leka någon lek också och
göra upp eld där vi kan grilla.
Inför varje termin skriver vi vilka datum
som gäller för kommande termin. Vi har
träffar ungefär en gång i månaden under
terminerna. Vi gör en inbjudan till varje
träff med mer information och med
önskemål om att de som vill komma
meddelar det. Vi går ut med inbjudan
på Facebookgruppen Natursnokarna
Hammarby, men skickar också inbjudan
per e-post till dem som vill (skriv då till
Ninja på ntunbjer@gmail.com).
Vi vill att ni som deltar är medlemmar
i Naturskyddsföreningen. Vi som leder
träffarna gör det på frivillig basis.
12

Natursnokarna i Söderort
Vi är en öppen grupp för barn i åldern
6-12 år. Vi har ett terminsprogram som
skickas ut till årsmedlemmarna med
e-post. Vi har träffar ungefär en gång
i månaden under terminerna. Ofta
ses vi i fina naturområden i Söderort,
ibland gör vi utflykter till platser lite
utanför stan. Programmet för terminen
skickas ut med e-post till dem som är
medlemmar i gruppen.
Årsavgiften för att delta är 100 kr
per barn och betalas in till kretsens
bankgiro 817-6471. Som medlem
deltar du gratis på de flesta av våra
natursnoksaktiviteter, men ibland
förekommer inträden eller liknande.
Anmäl dig till agneta.hd@delta.se
samtidigt som du betalar årsavgiften.
Ange barnets namn och födelseår samt
mejladress och ett telefonnummer. Har
du frågor går det också bra att ringa till
Agneta Hammarskiöld (kvällstid),
tel 070-726 03 21.
Natursnokarna Östermalm
Vi har hittills hållit till i Lill-Jansskogen,
då de flesta som är med bor på Gärdet,
Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen.
Kontakt: Arild Winge, tel: 070-655 55 77
E-post: natursnokarna.ostermalm@
gmail.com

PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2021— FEBRUARI 2022
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Natursnokarna – äventyr i naturen för våra yngre
Natursnokarna på japanska
i Hägersten
Vi kombinerar utforskning i naturen
tillsammans med det japanska språket
och japansk/svensk kultur. Vi har två
grupper indelade efter ålder.
En grupp är för barn under sex år till
sammans med vuxen, där vi utforskar
nära natur i Hägersten. Vi träffas två
gånger per månad med ett tema för
varje träff, tillbringar mycket tid ute och
observerar växter och djur under de
fyra årstiderna. Ofta blir det lite pyssel
eller högläsning också. Den andra
gruppen är för 6-12 åringar, där endast
barnen kommer och tar mer egna
initiativ till aktiviteter. Det här året har vi
till exempel fokuserat på att upptäcka
och lära känna Långholmen, där vi har
skapat kartor, lagat mat, pysslat, och
genomfört ett experiment. Vi träffas
ungefär en gång i månaden.
Grupperna har varit riktade till barn med
japansk bakgrund (som en japansk
familjemedlem), men nyligen har vi
också välkomnat barn och familjer som
är nyfikna/nybörjare på japanska. Vid
intresse kontakta Sawako Akune för
mer information: sawako.akune13@
gmail.com

Skogsödla.
STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING
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Lokala arbetsgrupper och nätverk
ANTI SCAMPI-GRUPPEN

Antiscampigruppen uppmärksammar problematiken kring
produktionen av tropiska jätteräkor. Genom kontakt med
konsumenter, grossister, affärer och restauranger försöker vi
få fler att sluta med denna handel. När det inte är coronatider
brukar vi träffas på ett café under en timme en gång i månaden. Vi ordnar seminarier och debatter och har kontakt med
andra nationella och internationella grupper. Nu behövs en
extra ansträngning eftersom de ASC-certifierade räkorna har
fått grönt ljus i WWF:s fiskeguide, trots att de räkorna inte är
mer hållbart producerade än andra odlade tropiska jätte
räkor.
Kontakt: Gudrun Hubendick, gudrun.hubendick@naturskyddsforeningen.se.

CYKELGRUPPEN

Vi arbetar för ökad, säker och prioriterad cykeltrafik. Förflyttning med cykel är ändamålsenligt, kostnads- och yteffektivt,
hälsofrämjande och miljövänligt. Cykling är helt fossilfritt,
inga skadliga partiklar eller giftiga ämnen släpps ut – cykeln
är det perfekta fordonet nu och i framtiden. Ett samhälle där
medborgarna förflyttar sig aktivt skapar en mer tillgänglig,
attraktiv och framkomlig plats med minskat buller. Cykelgruppen anser att cykling ska prioriteras i stadsplaneringen
och behandlas som ett eget trafikslag. Aktiv mobilitet ska
alltid främjas och biltrafiken minska kraftigt. I september
varje år arrangerar vi Cykelkarnevalen mitt i centrala Stockholm. Syftet är att att sätta fokus på cykling och under
positiva former hylla cyklister i strävan mot hållbara samhällen. I samarbete med andra aktörer, många volontärer och
drivande personer anordnar vi landets i särklass största och
roligaste cykelparad.
All hjälp välkomnas – mejla till oss på hej@cykelkarnevalen.com. Mer info: www.cykelkarnevalen.com.
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HANDLA MILJÖVÄNLIGT-GRUPPEN

Vi arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion och konsumentmakt. Vi arrangerar möten, studiecirklar, butiksevent,
klädbytardagar, lappa- och lagacaféer och mycket annat. Vårt
arbete leder ofta till konkreta resultat. Under klädbytardagarna
har över tusen besökare passat på att uppdatera sin garderob
miljösmart. Vi behöver dig som vill vara aktiv, men även dig som
vill hjälpa till någon enstaka gång. Inga förkunskaper behövs.
Kontakt: hmvgruppen@gmail.com.

HAVSNÄTVERKET OST

Havsnätverket ost är en lokal östkustinriktad undergrupp till
Naturskyddsföreningens nationella Havsnätverk. Vi samlar
intresserade från hela länet och är en motsvarighet till Havsnätverket som funnits på västkusten i flera år. En viktig del är
vattenrelaterade frågor ur många olika aspekter, inte minst
Östersjön.
Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta havsost@
gmail.com.

KEMIKALIEGRUPPEN

Vi arbetar för att öka medvetenheten om och minska exponeringen för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö. Vi sprider
information och försöker påverka politiker, näringsliv och olika
samhällsinstanser. Gruppen träffas regelbundet samt anordnar aktiviteter som exempelvis föreläsningar och filmvisningar
för allmänheten. Alla är välkomna att engagera sig och inga
förkunskaper krävs.
Kontakt: Elin Engdahl, kemikaliegruppen@gmail.com.

KLIMATGRUPPEN

Klimatgruppen arbetar med att skapa förståelse för klimat
krisen och uppmuntra till aktiv handling för att hejda den. Vi arbetar med påverkan på tre områden: politikerna i Stockholms
län på kommunal och regional nivå, allmänheten och företag.
Vi gör detta genom att skriva debattartiklar, svara på remisser,
kontakta politiker och företag, anordna studiecirklar och delta
på event. Vi har även startat vårt valarbete inför 2022, med
syfte att lyfta klimatfrågan och påverka politiker och väljare.
Gruppen träffas ungefär en gång i månaden. Vi har också en
grupp på Facebook: Klimatgruppen i Stockholm (Naturskyddsföreningen) och på Instagram: klimatgruppen_stockholm. Vill
du engagera dig för klimatet så tveka inte att höra av dig!
Kontakt: Lasse Vretblad, lasse.vretblad@gmail.com.

NÄTVERKET TRAFIKVAL ÖST

Vi är ett nätverk med ett tiotal organisationer som arbetar för
att Östlig förbindelse inte ska byggas. Mer info finns på webbplatsen trafikvalost.se.
Kontakt: Beatrice Sundberg, beatrice7878@hotmail.com.

SKOGSGRUPPEN

Vi är en exkursionsinriktad arbetsgrupp som inventerar
skogarna i länet. Vi arbetar med skogsbruksfrågor som till
exempel rekonstruktion tillbaka till naturskogar.
Vill du engagera dig i skogsfrågor, ta kontakt med
Ronny Fors, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se,
tel 073-802 45 43.

STADSPLANERINGSGRUPPEN

Stadsplaneringsgruppen arbetar för att bidra till ett grönare
Stockholm och att påverka stadsplaneringen i en mer hållbar
riktning. Det byggs som aldrig förr runt om i Stockholm, vilket
ställer krav på planering och att skapa hållbara miljöer. Träd
och grönområden dämpar och minskar effekter av klimatförändringar och bevarar den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen är remissinstans i planärenden. Vi ska även
arbeta med opinionsbildning samt undersöka möjligheter att
arbeta med olika temafrågor, ordna workshops och studie
besök med mera.
Kontakt: sthlm.stadsplaneringsgruppen@gmail.com

ÄNGSGRUPPEN

Ängsgruppen leder kretsens skötsel av Ekudden vid sjön
Flaten i Flatenreservatet i södra Stockholm. Vi har genom ett
brukaravtal med Stockholms stad åtagit oss att sköta det
4,4 hektar stora området och där återskapa ett ängslandskap,
med stort inslag av såväl äldre som yngre ekar. I den årliga
skötseln ingår bland annat lövräfsning, slåtter, slyröjning och
städning. Vi följer också floran och faunan genom inventeringar.
Vill du vara med? Kontakt: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@
pp.ephone.se; Birgitta Råstander, birgitta.rastander@
hotmail.com, tel 08-94 13 89.

STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING

15

Snabbguide till aktiviteter
HÖST- OCH VINTERPROGRAM

OKT

3–9
5
9
10
17
19
23
29

13
16
		
19
20
24

NOV

DEC

7

Cykelkarneval
Vandring till rovdjuren
Bergianska trädgården, Evolutionsslingan
Byt till eko!
Elbilar
Antiscampidagen
Föreläsning om överfiske
Läkemedel i miljön
Ingemar Lind – djuren på fjället
Vandring i Brommas natur
Höststädning på Ekudden
Upplev Rågsveds naturreservat
Ta hand om din hud på ett hållbart
sätt
Svampspaning
Östersjön – vårt närmaste hav
Naturhistoriska riksmuseet
Julmingel

STOCKHOLMS NAT URSKYDDSFÖRENING
c/o Forsman, Blom mensbergsvägen 128, 126 55 Hägersten
E-post: st h l m.krets@naturskyddsforeni ngen.se
Webbplats: www.stock hol m.naturskyddsforeni ngen.se
Facebook: Stock hol ms naturskyddsföreni ng
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