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Naturskydd ger vinster för klimat, 
miljö och hälsa

Koldioxidinfångningsreservat, regninfiltrationsskydds-
områden, återhämtningsreservat och luftrenarskydds-
områden. Låter det obekant? Ja, så är det. Dessa ord 

finns inte. Ord som naturreservat och biotopskyddsområden 
finns däremot i miljöbalken. Det är dags att bredda synen på 
vad som kan listas som motiv för att skydda natur. 

Våra ihopsatta ord ovan ger en fingervisning om vad det 
kan handla om. Stora kollager återfinns i Stockholms stads 
skogar eftersom de inte kalhuggits, mer kol binds ifall dessa 
skogar skyddas. Att skydda gammal naturskog är en bra 
klimatåtgärd helt enkelt. Även våtmarker bör värnas för att de 
bidrar till att binda kol. 

Faktum är att just detta berörs i Stadshusets rödgröna budget 
med följande ord: ”(N)aturliga kolsänkor såsom våtmarker 
och skog ska skyddas och främjas för att minska stadens 
klimatavtryck”. Skyddad natur utgör även effektiva infiltra-
tionsytor vid skyfall. Stora mängder vatten kan tas om hand 
lokalt i stället för att belasta dagvattennät och svämma över 
på hårdgjord mark.Vattnet renas också i naturmark. Vidare 
fungerar grönskan i skyddad natur som luftfilter i staden. 
Hälsoskadliga partiklar i luften fångas upp på vegetationsytor 
i stället för att virvla vidare i stadsmiljön.

Den kanske mest underskattade positiva effekten med skyd-
dad natur är alla hälsofördelar. Naturen är förmodligen den 
bästa antistressmiljön som vi kan låta vår hjärna vila i. Den ur-
bana miljön kräver mycket mer hjärnenergi. Enligt Folkhälso-
myndigheten främjar naturkontakt både fysiskt och psykiskt 
mående. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra stärkt 
kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. 

Skyddad natur är alltså bra på så många sätt och rena 
hälsoboosten för medborgarna. Enligt kommunens 
budget ska naturreservatet Kyrkhamn/Riddersvik inrät-

tas och därtill ska staden utreda förutsättningarna med syfte 
att inrätta naturreservat i Ålstensskogen/Storskogen, Majro-
skogen och Fagersjöskogen. Därutöver ska staden fortsätta 
arbetet med att inrätta biotopskyddsområden i staden. Hurra! 
Verkställ, säger vi.

Håll utkik efter hur det går med ökat antal skyddade områden 
i kommunen! Håll koll på våra kommande aktiviteter som du 
är varmt välkommen på!

Anders Tranberg
Ordförande Stockholms naturskyddsförening

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.

Stockholms naturskydds förening 
Stockholms naturskyddsförening är en  
lokal krets inom Naturskyddsföreningen.  
Vi är cirka 30 000 medlemmar. 
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HAR VI DIN E-POSTADRESS?

Vi vill kunna meddela aktiviteter och information via 
mejl. Skicka din epostadress med medlemsnummer 
eller personnummer och namn till kretsen: sthlm.krets@
naturskyddsforeningen.se 

VOLONTÄR FÖR EN DAG

Vill du bli volontär och hjälpa till med Naturskyddsfören-
ingens arbete? Det kan handla om att delta i ett evene-
mang 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@naturskydds foreningen.se

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

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. Klimat, skog, jordbruk, 
miljö gifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra 
viktigaste arbetsområden.

AKTIVITETSKALENDERN

Under rubriken Aktivitetskalendern på vår webbplats  
www.stockholm.naturskyddsforeningen.se hittar du alla 
våra aktiviteter. Nu kan du också anmäla dig till aktivite-
terna via Aktivitetskalendern.  

 

FACEBOOK 

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

Till dig som får programbladet i brevlådan
Du som har fått det här programbladet ihop med Sveriges 

Natur är medlem i Stockholms Naturskyddsförening. 
Naturskyddsföreningen är organiserad på tre nivåer. Riks
organisationen, där du också är medlem, är den övergripande 
organisationen med ett stort antal anställda, varav flera exper-
ter på olika områden. De arbetar med både nationella och in-
ternationella frågor. Läs gärna mer på föreningens webbplats 
www.naturskyddsforeningen.se. Du kan också prenumerera 
på vårt nyhetsbrev. Gå gärna med i medlemsforumet Natur
kontakt, där du finner mer information samt når vår medlems-
rabatt på SJ. (Du behöver ditt medlemsnummer, som finns på 
baksidan av Sveriges Natur. Du kan också mejla sthlm.krets@
naturskyddsforeningen.se, så meddelar vi medlemsnumret.) 

I Stockholms län finns ett länsförbund som bland annat 
arbetar med frågor som berör flera kommuner inom regionen. 
Länsförbundet har anställd personal och ansvarar också för 
Stockholms naturguider, www.utinaturen.nu.

Stockholmskretsen är verksam inom Stockholms kommun. 
Vi är alltså en lokal förening inom Naturskyddsföreningen. 

Styrelsen och andra funktionärer arbetar ideellt, till exempel 
med yttranden över kommunala planer. Vi anordnar också 
aktiviteter för våra medlemmar, för att ge ett mervärde till med-
lemskapet och öka kunnandet inom olika områden.
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Ägretthäger.

ENGAGERA DIG FÖR MILJÖN

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@naturskydds foreningen.se 
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Vårens och sommarens 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.

FEBRUARI
 

LÄR DIG MER OM PFAS OCH 
PÅVERKA EU
MÅNDAG 20 FEBRUARI KL 18.30–20.30

Kemikaliegruppen bjuder in till en före-
läsning om PFAS och en workshop för 
att påverka EU:s kemikalielagstiftning. 
Cecilia Hedfors, sakkunnig i miljögifter 
på Naturskyddsföreningen, berättar 
om vad PFAS är och vilka problem som 
finns kring dessa kemikalier. Du får 
möjlighet att skriva ett remissvar till EU 
för att stödja ett PFASförbud i EU:s ke-
mikalielagstiftning, och därmed påverka 
för en renare miljö. Ta med en dator eller
liknande om du vill skriva remissvaret på 
plats. Vi bjuder på fika och inspirerande 
samtal. Te och kaffe serveras från kl 18.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli. Åsögatan 115, 2 tr.
Möjlighet finns även att delta
via Teams. 

ANMÄLAN via Aktivitetskalendern 
på kretsens hemsida, stockholm.
naturskyddsforeningen.se.
Begränsat antal platser.

BIOLOGISK MÅNGFALD
MÅNDAG 27 FEBRUARI KL 18–19.30

Erik Hansson är journalist och förfat-
tare. Han är en av initiativtagarna till 
Biologiska mångfaldens dag, samt har 
bland annat skrivit boken Upplevelser 
i Stockholms natur. Han kommer nu till 
oss och föreläser om vikten av biologisk 
mångfald. Tillfälle ges också till diskus-
sion och till att ställa frågor.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr.
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern 
på kretsens hemsida: stockholm.
naturskyddsforeningen.se.

SLOW FASHION OCH 
HÅLLBART MODE
TISDAG 28 FEBRUARI KL 18–20

Föreläsning med Jennie Dahlén, som 
arbetar med hållbart mode. Hon lär ut 
hur vi kan vårda och laga kläder, samt 
föreläser om konsekvenserna av vår 
modekonsumtion, om textilbranschen 
och om hur vi kan förhålla oss som kon-
sumenter. Jennie har skrivit två böcker 
och håller workshoppar och föreläs-
ningar runt om i Sverige.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli på Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr
INFO & ANMÄLAN: hmvgruppen@
gmail.com

MARS

ÖSTERSJÖN – VÅRT 
NÄRMASTE HAV
SÖNDAG 5 MARS KL 14

Välkommen till Skansen och en guidad 
visning av Baltic sea science center. Hur 
mår vårt närmaste hav och vilka hot och 
möjligheter står Östersjön inför? Följ 
med under ytan och upplev Östersjöns 
fantastiska mångfald. Begränsat antal 
platser, först till kvarn gäller.
 SAMLING: Skansens huvudentré
INFO & ANMÄLAN: Via Aktivitets
kalendern på kretsens hemsida: 
stockholm.naturskyddsforeningen.se
KOSTNAD: Gratis för medlemmar, 
övriga betalar 200 kr, entré till Skan-
sen ingår.

ATT SKYDDA HOTADE 
ARTER
ONSDAG 7 MARS KL 18.30–20

Julia Stigenberg från Länsstyrelsen 
Stockholm berättar om deras åtgärds-
program för hotade arter. Programmet 
syftar till att hjälpa hotade arter som inte 
klarar sig utan extra insatser. Arbetet är 
inriktat mot miljöer som inte är skydda-
de, det vill säga miljöer utanför reservat 
eller N2000områden. I Stockholms län 
har vi cirka 30 åtgärdsprogram och Julia 
kommer att berätta om sitt arbete med 
några av dessa, och hur Naturskydds
föreningen kan hjälpa till.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern 

på kretsens hemsida: stockholm.
naturskyddsforeningen.se

NATURHISTORISKA 
RIKSMUSEET
TORSDAG 9 MARS KL 15–17

Följ med till Frescati där vi fått möjlig-
het till en guidad visning av en del 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 
gäller.
 SAMLING: Vid entrén till Naturhis-
toriska riksmuseet
ANMÄLAN: via Aktivitetskalendern 
på kretsens hemsida stockholm.
naturskyddsforeningen.se

ÅRSMÖTE
TISDAG 21 MARS KL 18–20

Välkommen till kretsens årsmöte! 
Förutom sedvanliga förhandlingar och 
val av styrelse finns tillfälle att ställa 
frågor och få veta mer om vad som är 
på gång. Mötet inleds med att vi får se 
filmen Träd! Varför träd? som är gjord av 
vår styrelseledamot Gunnar Löfgren. Vi 
bjuder på enklare förtäring.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr
ANMÄLAN (om du vill ha förtäring) 
till Aktivitetskalendern på kretsens 
hemsida stockholm.naturskydds
foreningen.se

PLANERING OCH 
BIVAXDUKAR
ONSDAG 22 MARS KL 18–20

Planering inför Klädbytardagen. Om vi 
hinner tillverkar vi bivaxdukar och bivax-
salva/läppbalsam.Ta med bomullstyg 
och liten burk eller tomhylsa, typ Lypsyl.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr
INFO & GÄRNA ANMÄLAN:  
hmvgruppen@gmail.com

APRIL

HELDAGSEXURSION I APRIL
Vi undersöker möjligheterna att ge-
nomföra en exkursion till exempelvis 
Landsort i april. 
 MER INFORMATION via nyhets-
brevet och hemsidan stockholm.
naturskyddsforeningen.se

VANDRING LÖVSTA–
GÅSEBORG
SÖNDAG 9 APRIL KL 10–14

Vi tar oss ut från kommunens norra 
del till Görvälns naturreservat och går 
vidare utmed Mälaren till Gåseborg, där 
Mälarens kanske finaste utkikspunkt 
väntar. På vägen passerar vi miljöer med 
ett rikt växt och djurliv samt historiska 
miljöer vid KyrkhamnLövsta. Anders 
Tranberg leder. Medtag fika!
 SAMLING: Busshållplats Lingonris-
gränd. Avslut vid hållplats i Järfälla.
KOSTNAD: Medlemmar gratis, övriga 
betalar 50 kr.
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FÖRANMÄLAN: Via Aktivitetskalen-
dern på kretsens hemsida: stock-
holm.naturskyddsforeningen.se

DE SMÅ ROVDJUREN
TISDAG 18 APRIL KL 18.30–20

Hans Ring, känd naturfotograf, kommer 
och föreläser om de små rovdjurens 
betydelse i naturen.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern 
på kretsens hemsida: stockholm.
naturskyddsforeningen.se

KLÄDBYTARDAG
LÖRDAG 22 APRIL KL 11–15

Kom och byt kläder med varandra, 
klimatsmart och roligt! Ta med max fem 
plagg, hela och rena, och byt till något 
”nytt”. Stockholm läns hemslöjdsfören-
ing medverkar och ger tips om hur du 
kan ändra, laga, sy om.
 SAMLING: Meddelas senare, se 
stockholm.naturskyddsföreningen.se
eller vår Facebooksida
INFO: hmvgruppen@hotmail.com

VÅRFAGNING PÅ EKUDDEN
SÖNDAG 23 APRIL KL 10–14

Vi räfsar bort fjolårets löv, kvistar och 
gräs från ängarna vid Ekudden så att 
inte ängsväxterna kvävs och för att un-
derlätta slåttern. Mellan arbetspassen 
njuter vi av vårblommor, fågelsång och 
fika. Ta med matsäck och arbetslust! Vi 
står för redskapen.
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Rödräv.

 SAMLING: Flatens naturreservat, 
ängen på Ekudden vid Flatens norra 
strand, intill Listuddens gård cirka 
2 km söder om tunnelbanestation 
Skarpnäck
INFO: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@
pp.ephone.se, 070278 08 16

KOLDIOXIDINFÅNGNING
ONSDAG 26 APRIL KL 18.30–20

Stockholm Exergi berättar om sin unika 
satsning på att fånga in koldioxid med 
bioCCS (bio energy carbon capture 
and storage). I Energihamnen i Värtan, 
sammankopplat med biokraftvärme
verket KVV8, planerar de att bygga en ny 
anläggning för bioCCS som ska kunna 
fånga in 800 000 ton koldioxid per år 
och göra Stockholm Exergi till Europas 
ledande leverantör av så kallade minus-
utsläpp.Under föreläsningen berättar 
de om bioCCS, den nya anläggningen 
och utmaningarna med projektet, samt 
svarar på era frågor.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern 
på kretsens hemsida: stockholm.
naturskyddsforeningen.se

MAJ

UTFLYKT TILL TYRESTA 
NATIONALPARK
LÖRDAG 6 MAJ KL 9.30–15.30

Följ med på en dagsutflykt till Tyre-
sta Nationalpark, där vi får en guidad 

visning av Naturrum samt en guidad 
vandring i urskogen. Vandringen tar 
cirka två timmar och visningen ungefär 
en timme, därefter fri tid. Om du inte tar 
med egen matsäck så finns det ett café 
på området.
 SAMLING: Vi ordnar med egen 
buss som avgår från Gullmarsplan.
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern 
på kretsens hemsida stockholm.
naturskyddsforeningen.se
KOSTNAD: Gratis för medlemmar, 
övriga betalar 200 kr

VANDRING TILL 
ROVDJUREN
SÖNDAG 14 MAJ 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 Skansens djurguide med oss på 
en vandring till deras största rovdjur: 
björn, järv och lo. Vi får lära oss mer om 
rovdjurens beteenden och livet i djurpar-
ken. Efter vandringen kan man vara kvar 
på Skansen till stängning. Endast för 
medlemmar. Inträde till Skansen ingår.
 ANMÄLAN: Via Aktivitetskalen-
dern på kretsens hemsida: stock-
holm.naturskyddsforeningen.se

FÖRELÄSNING MED 
ALEXANDRE ANTONELLI
MÅNDAG 15 MAJ KL 18–19.30

Alexandre Antonelli är professor i biolo-
gisk mångfald. Med utgångspunkt från 
sin nyutgivna bok, "Ett dolt universum: 
jordens okända biologiska mångfald", 
kommer han att prata om det gigantiska 
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universum som den biologiska mång-
falden på jorden utgör. De flesta nu le-
vande arter fanns långt före människan, 
och vi skulle inte kunna existera utan 
naturens resurser. I dag är en miljon 
arter i fara. Föreläsningen avslutas med 
en del handfasta tips om vad var och en 
kan göra för att skydda mångfalden. Det 
kommer att finnas möjlighet att köpa ett 
signerat exemplar av boken.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern 
på kretsens hemsida: stockholm.
naturskyddsforeningen.se

BIOLOGISKA MÅNG -
FALDENS DAG
LÖRDAG 20 MAJ–SÖNDAG 21 MAJ

Det pågår en rad aktiviteter över hela 
landet denna helg, i anslutning till FN:s 
dag för biologisk mångfald 22 maj. 
 INFO: Se vår hemsida och Face-
book för uppdateringar om vad som 
sker i Stockholm.

FRÖ- OCH PLANTBYTE
TORSDAG 25 MAJ KL 18–20

Ta med det du har för mycket av – frön, 
sticklingar eller plantor – och byt till 
något nytt och spännande. Vi ses på 
Åsögatan, eventuellt går vi till Björns 
trädgård om det är fint väder.Vi bjuder 
på ekofika.
 SAMLING: Naturskyddsförening-
ens rikskansli, Åsögatan 115 (över 
gården, vid cykelställen), 2 tr
INFO: hmvgruppen@gmail.com

BESÖK PÅ HÖNSGÅRD
EN FREDAG I MAJ ELLER JUNI

Vi besöker Sanda hönseri i Österha-
ninge som bedriver Kravmärkt eko
logisk äggproduktion i liten skala och 
har eget äggpackeri.För dag och tid, se 
Facebookevent eller stockholm.natur-
skyddsföreningen.se.

INFO OCH ANMÄLAN:  
hmvgruppen@gmail.com

JUNI

NATURNATT I RÅGSVEDS 
NATURRESERVAT
MÅNDAG 5 JUNI KL 18–SENT

Välkomna på Naturnatt! Vi ger oss ut 
i naturen till en udde vid Magelungen, 
där det finns grillplats och fågeltorn.  
Under kvällen har vi tipspromenad, 
bäver spaning och förhoppningsvis 
lyssnar vi efter fladdermöss. Det brukar 
också bli en vandring upp till skogs
lindarna på Ekorrnäset. Ta med fika/
något att grilla. Se hemsida eller nyhets-
brev för aktuell information.
 SAMLING: Rågsveds tunnelbane
station.
KOSTNAD: Gratis för alla.

BERGIANSKA – BLOMMOR 
OCH BIN
ONSDAG 7 JUNI KL 17–18.30

En guidad visning om pollination och 
spridningsbiologi i Bergianska trädgår-
den under rhododendrons blomnings-
tid. Max 25 personer.

 SAMLING: Kl 16.50 vid informa-
tionstavlan vid parkeringen (norra 
entrén). Se karta www.bergianska.se 
under rubriken Besök oss.
ANMÄLAN: Via Aktivitetskalendern 
på kretsens hemsida: stockholm.
naturskyddsforeningen.se

RIKSSTÄMMA I VÄSTERÅS
17–18 JUNI

Naturskyddsföreningen ordnar nät-
verksträffar på fredagen och spännande 
utflykter i samband med riksstämman. 
 INFO: Se mer mer information 
under april på www.naturskydds
foreningen.se eller Naturkontakt.

AUGUSTI

SLÅTTER PÅ EKUDDEN
SÖNDAG 13 AUGUSTI KL 10–14

Vi slår ängarna vid Ekudden med lie. 
Efteråt räfsar vi och tar bort det slagna 
gräset. Ju fler vi blir, desto roligare har vi 
och desto större yta klarar vi av att skö-
ta. Ta med klädsel efter vädret, heltäck-
ande skor, fika och arbetslust. Kretsen 
håller med liar och räfsor. Välkomna!
 SAMLING: Flatens naturreservat, 
ängen på Ekudden vid Flatens norra 
strand, intill Listuddens gård cirka 
2 km söder om tunnelbanestation 
Skarpnäck.
INFO: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@
pp.ephone.se, 070278 08 16.

Nötväcka.
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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 – äventyr i naturen för våra yngre

13

Natursnokarna i Söderort
Vi är en öppen grupp för barn i åldern 
6–12 år. 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 epost till dem som är 
medlemmar i gruppen. 

Årsavgiften för att delta är 100 kr 
per barn och betalas in till kretsens 
bankgiro 8176471. 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 070726 03 21.

Natursnokarna Östermalm
Vi är en ny grupp som hittills har hållit 
till i LillJansskogen, då de flesta 
som är med bor på Gärdet, Norra 
Djurgårdsstaden och Hjorthagen. 

Kontakt: Arild Winge, tel: 070655 55 77 
Epost: natursnokarna.ostermalm@
gmail.com

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 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 epost till dem som vill (skriv då till 
Ninja på ntunbjer@gmail.com). 

Vi vill att ni som deltar är medlemmar  
i Naturskydds föreningen. Vi som leder 
träf farna gör det på ideell basis.

STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING

Natursnokarna på japanska  
i Hägersten
Vi kombinerar utforskande av naturen 
och det japanska språket och japansk/
svensk kultur. Vi har två olika grupper 
indelade efter ålder. En grupp är för 
barn under sex år till sammans med 
vuxen, där vi utforskar nära natur 
i Hägersten.Vi tillbringar mycket tid ute 
och observerar växter och djur under de 
fyra årstiderna och har ett tema för varje 
träff, två gånger per månad. Ofta blir det 
lite pyssel eller högläsning också. 

Den andra gruppen är för 6–12åringar, 
där endast barnen kommer och tar mer 
egna initiativ för planering av aktiviteter. 
Det senaste året har vi till exempel 
fokuserat på att upptäcka och lära 
känna Lång holmen, där vi har skapat 
kartor, lagat mat, pysslat och genomfört 
ett experiment. Vi träffas ungefär en 
gång i månaden.

Tills i år har grupperna 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

Ekorre.
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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 corona tider 
brukar vi träffas på ett café under en timme en gång i måna-
den. Vi ordnar seminarier och debatter och har kontakt med 
andra nationella och internationella grupper. Nu behövs en 
extra ansträngning eftersom de ASCcertifierade 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@natur-
skyddsforeningen.se

ARBETSGRUPPEN FÖR BIOLOGISK  
MÅNGFALD
Är du intresserad av att arbeta för mer biologisk mångfald?
 Kontakta då: biologiskmangfaldstockholm@gmail.com

BAGISBYGDEN
En lokal grupp som verkar i Bagarmossen med omnejd. 
 Se Facebookgruppen Naturskyddsföreningen Bagisbygden
 
CYKELGRUPPEN
Vi arbetar för ökad, säker och prioriterad cykel trafik. Förflytt-
ning 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 med-
borgarna 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 sätta 
fokus på cykling och under positiva former hylla cyklister 
i strävan mot hållbara samhällen. I sam arbete med andra 
aktörer, många volontärer och drivande personer anordnar vi 
landets i särklass största och roligaste cykel parad. 
 All hjälp är välkommen – mejla till oss på hej@cykelkarne-
valen.se. Vi finns på Instagram och Facebook under Cykel-
karnevalen, gilla och följ oss där! Mer info: www.cykelkarne-
valen.com

HANDLA MILJÖVÄNLIGT-GRUPPEN
Vi arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion och kon-
sumentmakt. Vi arrangerar möten, studiecirklar, butiks event, 
klädbytardagar, lappa och lagacaféer och mycket annat. Vårt 
arbete leder ofta till konkreta resultat. Under klädbytar dagarna 
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 
Natur skyddsföreningens nationella Havsnätverk. Vi samlar 
intresserade från hela länet och är en motsvarighet till Havs-
nätverket 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 expo-
neringen för farliga kemikalier i vår vardagsmiljö. Vi sprider 
information och försöker påverka politiker, näringsliv och 
olika samhällsinstanser. Gruppen träffas regelbundet samt 
anordnar aktiviteter som föreläsningar och film visningar 
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 ar-
betar 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. samt utbilda oss och debattera internt kring aktuella 
klimatfrågor. Klimatgruppen kommer nu att följa upp i vilken 
utsträckning den politik som partierna lovade i vår enkät före 
valet också kommer att genomföras under mandatperioden.
Gruppen träffas ungefär en gång i månaden. Vi har också en 
grupp på Facebook: Klimatgruppen i Stockholm (Naturskydds-
föreningen) 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 webb-
platsen 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 av naturskogar. 
 Vill du engagera dig i skogsfrågor, ta kontakt med  
Ronny Fors, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se,  
tel 073802 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 klimat
förändringar och bevarar den biologiska mångfalden. Natur-
skyddsföreningen är remissinstans i planärenden. Vi ska även 
arbeta med opinionsbildning samt undersöka möjligheter att 
arbeta med olika temafrågor, ordna workshoppar 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 brukar-
avtal 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 0894 13 89.



Snabbguide till aktiviteter

STOCKHOLMS NATURSKYDDSFÖRENING
c/o Forsman, Blommensbergsvägen 128, 126 55 Hägersten
E-post: sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se
Webbplats: www.stockholm.naturskyddsforeningen.se
Facebook: Stockholms naturskyddsförening



VÅR- OCH SOMMARPROGRAM

FEB 20 Lär dig mer om PFAS och påverka EU
 27 Biologisk mångfald
 28 Slow fashion och hållbart mode

MAR 5 Östersjön – vårt närmaste hav
 7 Att skydda hotade arter
 9 Naturhistoriska riksmuseet
 21 Årsmöte
 22 Planering och bivaxdukar

APR (--) Heldagsexkursion
 9 Vandring Lövsta–Gåseborg
 18 De små rovdjuren
 22 Klädbytardag
 23 Vårfagning på Ekudden
 26 Koldioxidinfångning
 
MAJ 6 U tflykt till Tyresta nationalpark
 14 Vandring till rovdjuren
 15 Föreläsning med Alexandre Antonelli
 20 Biologiska mångfaldens dag
 (--) Besök på hönsgård

JUN 5 Naturnatt i Rågsveds naturreservat
 7 Bergianska – blommor och bin
 17 Riksstämma i Västerås

AUG 13 Slåtter på Ekudden


