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Foto: Jan-Peter Falk

Först vill jag berätta om ett jubileum. 
Gärdsmygen, programbladet som 
du håller i din hand, fyller 25 år. Den 
första utgåvan delades ut 1993, och 
den har sedan kommit ut vår och 
höst med 50 nummer hittills. Dess 
föregångare BNF-Nytt kom till redan 
1980 och utkom med 27 nummer. 
De första åren var det svart/vit som 
gällde med skrivmaskin och stenciler. 
Distributionen utfördes med ideella 
krafter på cykel. Numera skriver vi 
texten på dator och tar bilder med 
digitalkamera. Stockholmsregionen 
av Naturskyddsföreningen hjälper oss 
med layout. Sedan köper vi tryckning 
och distribution.
 
Eftersom föreningen gillar miljö-
frågor så blev jag glad i höstas när jag 
fick höra att kommunen har satt upp 
solceller på taket till Tumba Ishall. 
När solen lyser så driver solcellerna 
kylmaskinen. Kommunen har även 
satt upp solceller på ett äldreboende. 
All energi från solcellerna används 
lokalt i huset. Lagstiftningen säger att 

Några ord från er ordförande

om en privatperson eller ett företag 
installerar solceller över en viss gräns 
så räknas det som näringsverksamhet 
och ska beskattas. 
 
Sedan ett tråkigt konstaterande: den 
bäverfamilj som under tio år bott i 
Elvestabäcken mellan Hågelby och 
Tullingesjön är numera borta. Bäver-
dammen är riven och det syns inga 
livstecken från någon bäver. Vid ett 
par tillfällen har jag fått se en bäver-
unge men nu är den sagan slut.

Jan-Peter ”Jampe” Falk
ordförande

Ishuset. Foto: Henrik Paltman
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Obs! Ändringar i vårt program kan förekomma.  
Kontrollera alltid om uppdaterad info finns  

och läs nyheter på vår hemsida:

www.gaerdsmygen.se

Vi söker  
medarbetare

Är du intresserad av att hjälpa till 
med något i vår förening?
Vi i styrelsen skulle uppskatta 
mycket att få hjälp av några nya  
entusiaster, kanske en punktinsats 
vid något enstaka tillfälle eller att 
vara med i styrelsen.

Här följer några förslag: 
Utfärd
Vill du hjälpa till vid någon utfärd?
Du kanske har förslag på en plats som 
har en intressant natur och miljö som 
vi borde besöka.
Föredrag
Vill du ordna eller hålla ett föredrag 
om miljö, natur, resor eller förnyelse-
bar energi?
Fågelholkar
En aktivitet där våra medlemmar kan 
komma och bygga sin egen fågelholk. 
Visa några modeller som passar olika 
fåglar. Komma med praktiska tips på 
material och verktyg. 
Ordna med fågelmatning i Salem
Vi har fågelmatning vid Tullingesjön 
sedan åtta år, vilket är mycket upp-
skattat av både boende, kommunen 

och alla flanörer. Vid Tullingemaden 
bekostar kommunen maten och vår 
förening står för arbetet. Fågelmat-
ningen i Salem är fortfarande en 
öppen fråga.
Kassör
Els-Mari har varit kassör i många år 
och önskar en ersättare.
Valberedning
Ibland vill någon i styrelsen som 
lämna sitt uppdrag och då gäller det 
att hitta en ersättare. Det enklaste är 
att passa på och fråga våra deltagare 
på utfärder eller ringa någon man 
känner i föreningen.  Det finns inga 
krav på att man måste hitta en ersät-
tare, utan man gör så gott man kan 
och alla är tacksamma för att du gör 
ett försök.
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Onsdag 14 februari
 
Förändringar i Sörmlands-
floran under det senaste 
halvseklet
 
Biologen och botanisten Hans Rydberg från Björnlunda, som bl.a. var 
en av författarna till boken Sörmlands flora kommer till oss och berät-
tar om vad som hänt när det gäller floran i Sörmland från 1970-talets 
början fram till idag.

Plats:  Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och  
 Tumba.
Tid:  kl. 19.00–ca 20.30.
Kontaktperson: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14,  
bo.ljungberg@yahoo.se.

Sankt Pers nycklar är det en art som blivit vanligare här i Sörmland?  
Foto: Bo Ljungberg



Evenemangstips! 

•	 Naturkalendern	i	Stockholms	län	- Naturskyddsföreningen i länet har ett  
månadsblad med information riktad främst till föreningsaktiva medlemmar. 
Men det finns en del som kan vara av intresse för alla, särskilt Naturkalen-
dern som innehåller utdrag ur programmen från alla kretsarna. 

• Du kan hitta Månadsbladet på Naturskyddsföreningens webbplats  
stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se eller genom att googla på  
Månadsbladet Stockholm. 

• Det brukar också finnas tips om Storstockholms	Naturguider.  
Mer information finns på www.utinaturen.nu.

Lördag 24 mars

Earth Hour – släck för en  
ljusare framtid
Klockan 20.30–21.30 kan vi släcka ljuset och delta i världens största  
manifestation för ett hållbart samhälle. Den genomförs nu för elfte 
gången.
En kampanj av Världsnaturfonden (WWF).
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Söndag 25 mars
 

Kallelse till  Årsmöte 2018  
Välkomna till Naturskyddsföreningens årsmöte kl. 17.15 i Harbrostugan, 
Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och Tumba. Hållplats Skyttbrink för 
buss 713 från Tullinge kl. 16.48 eller från Tumba kl. 17.00.

På dagordningen:  Stadgeenliga punkter som beräknas ta högst en 
timme. Därefter bjuder föreningen alla på kaffe/te med bullar.
Sedan (ca kl. 18.45) blir det föredrag:

Vargarna i Sverige, Sjundareviret och 
deras historia
Johan Örlander från Svenska Rovdjursföreningen berättar om vargens 
situation i landet, med störst vikt på vargarna i våra områden. Dessutom 
blir det en genomgång av spår och tecken efter varg. Vi ser fram emot en 
lärorik stund om ett av våra stora och intressanta rovdjur.

Vargspår. Foto: Johan Örlander
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Lördag 31 mars

Förnya dina växter  
– kom och byt sticklingar!
Våren är här och nu har du chansen att förnya dina krukväxter hemma! 
Byt bort sticklingar eller växter du tröttnat på eller har för många av och 
byt dem mot andra sorter och arter. Ta med dina sticklingar i små krukor 
eller kärl. Ju fler du tar med desto fler får du byta till dig! Glöm inte att 
ta med dig din egen kasse! Ingen föranmälan behövs.

Plats:   Tumba Centrum.
Tid:   kl. 11–15.
Kostnad:  Ingen avgift. 
Kontaktpersoner: Susanne Govella, tel. 076 580 06 77,  
susanne.go@gmail.com och Stefan Adam Ek, tel. 076 059 82 70,  
stefan_adam.ek@outlook.com.

Stickling. Foto: Stefan Adam Ek



 9

Tisdag 10 april  

Dagfjärilar och lite nattfjärilar 
Vi har drygt 120 arter dagfjärilar i landet. 73 av dessa arter sågs under 
inventeringen i Södermanland, som genomfördes för några år sedan. Om 
vi räknar med nattfjärilarna så hamnar vi på ca 1100 arter totalt i Sverige.

Ikväll berättar Hasse Andersson och visar bilder om en del av dessa arter, 
med tyngdpunkten lagd på dagfjärilarna. Både de vi lätt kan se hos oss 
och lite udda arter. Precis som hos många djur- och växtgrupper föränd-
ras utbredningen med tiden. En del arter minskar, medan en del utökar 
sin utbredning. Detta gäller även fjärilarna, vilket vi hör mer om ikväll.
Resultatet av dagfjärilsinventeringen i Södermanland finns i bokform, 
och kan inhandlas under kvällen för 100 kr.

Plats:  Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och Tumba.  
Tid:  kl. 19.00.
Kontaktperson: Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com,  
tel. 070 657 35 39.

Apollofjärilen kan ses på Södertörn. 
Foto: Hasse Andersson
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Lördagarna 14 och 21 april

Fagning på Hörningsnäsängen
Vi gör återigen vårfint på blomsterängen. Höstlöv och kvistar ska räfsas 
undan och ge plats för blåsippor och försommarblomster. Tag gärna med 
egna redskap. Föreningen bjuder på mat men tag med varm dryck. Ingen 
föranmälan behövs.

Plats:  Bil mot Skanssundet via Vårsta och Grödinge kyrka. Buss 727  
 kl. 8.40 från Tumba station till Hörningsnäs hållplats och därifrån 
 800 m promenad mot Grönslätt.
Tid:  Start kl. 9.30. Det går bra att ansluta senare; vi håller på ca fyra  
 timmar. 
Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 08-532 510 37.

Fagning. Foto: Jan-Peter Falk
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Onsdag 25 april 
 

Morkullekväll med trastar
Ikväll är det dags för den årliga promenaden runt Skårby, då vi försöker 
höra morkullorna. Vi lyssnar även på flera arter trastar och rödhakens 
sång. Med lite tur så hör vi även storlommen ropa från Bornsjön. Det 
här är en av våra traditionella programpunkter som hör våren till. Tag 
med kvällsfika!

Tid & plats: Samling vid grillkiosken vid Salems centrum kl. 18.30  
  för samåkning (eller kom direkt till Skårbydammen vid  
  gamla Södertäljevägen).
Kontaktperson: Håkan Österlund, tel. 070 555 30 88.

Koltrastens sång hör vårkvällen till. Foto: Hasse Andersson



12

Lördag 19 maj 

Lär dig mer om vattenkultur 
– växtodling utan jord! 
Odlingssäsongen är i full blom och med klimatförändringarnas fort-
gång är matfrågan viktigare än någonsin. Eftersom växterna vi odlar tar 
mycket plats (cirka 40 procent av jordens landmassa) och efterfrågan på 
närodlat ökar, så har intresset för vattenkultur ökat enormt de senaste 
åren. Kom och lyssna på John Berglunds erfarenheter med vattenkultur 
i hans välkända restaurang Villa Talliden. Upptäck växtodling utan jord!

Plats:   Villa Talliden, Rönningevägen 9 i Salem.
Tid:   kl. 19.00–21.00.
Kostnad:  Ingen avgift. 
Kontaktperson: Stefan Adam Ek, tel. 076 059 82 70,  
stefan_adam.ek@outlook.com.

Vattenkultur. Foto: John Berglund
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Tisdag 22 maj 

Kvällsexkursion till Lina  
naturreservat i Södertälje
Följ med oss på en kvällsvandring i Lina naturreservat i Södertäljes 
utkant. Detta naturreservat var ett av de första som kommunen själv 
bildade, redan 1992. Området är drygt 300 ha  med många olika  
naturtyper och en stor artrikedom tack vare omfattande restau-
reringsåtgärder. Bl.a. finns en gammal vattenfylld lertäkt med ett rikt 
fågelliv där såväl smådopping som svarthakedopping och sångsvan 
häckar. Ta gärna med er lite kvällsfika! 

Plats:  Samling vid parkeringsplatsen intill Mora torp (ett par  
 hundra meter nordväst om Lina Ridhus intill Enhörnaleden). 
Tid:  kl. 18.30–ca 21.30.
Kontaktperson: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14,  
bo.ljungberg@yahoo.se.

Svarthakedopping i Lina lersjö. Foto: Bo Ljungberg

Vattenkultur. Foto: John Berglund



Lördag 26 maj

Skärgårdsutflykt med kor 
och mullestig
På skärgårdsön Lådna bedrivs ett småskaligt jordbruk med åkrar och 
betesmarker. Här finns betande djur som hjälper till att hålla kultur-
landskapet i hävd. Delar av ön ingår i Hjälmö-Lådna naturreservat.
Vi gör en utflykt till ön med promenad på mullestig och besök på öns 
bondgård, där Karin Sjöblom guidar och berättar om djuren, naturen 
och livet i skärgården. Karin driver bondgården tillsammans med sin 
man Krister sedan 2007 och arbetar halvtid som naturvårdare, an-
ställd av Skärgårdsstiftelsen. På gården finns även höns.

Samling vid Boda brygga på morgonen/förmiddagen. Tid meddelas på 
webbplatsen eller av kontaktpersonen nedan. Vi rekommenderar buss 
(t.ex. 438) från Slussen till Boda brygga. Vi åker med Waxholmsbåt till 
Karlshem, Lådna. Det går också bra att ansluta på Lådna om någon vill 
ta egen båt dit. Innan Waxholmsbåten tar oss hem finns tid för fika vid 
macken, bad eller slappande.

Pris:  Var och en betalar sin egen resa. Man kan betala med Access- 
 kort på båten. Guidningen på ön betalas av föreningen.
Medtag: Matsäck, ev. badkläder och kläder efter väder.
Kontaktperson: Helene Sjölund, tel. 076 633 52 37. 

14

Kor i strandkant. Foto: Helene Sjölund
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Slutet av maj 

 Visning av backsvalorna i 
Hamra grustag 
 
Visste du att det bara finns nio backsvalekolonier i hela Stockholms 
län? Svalorna har blivit alltmer ovanliga som följd av att naturliga 
grustäkter alltmer ersatts av bergtäkter. Arten är beroende av strand-
brinkar och rasbranter i grustag där det går att göra botunnlar.

En koloni finns tills vidare i Hamra grustag, där en fem meter bred 
grusvägg lämnats ifred under arbetet med att slänta ut grusgropen. 
Bengt Legnell har inventerat tänkbara häckningsplatser inom och 
utom länet. Han vill gärna visa oss den i Hamra vid lämplig tidpunkt 
i maj när fåglarna anlänt söderifrån och just påbörjat tunnelgräv-
ningen.

Tidpunkten bestäms av svalorna. Håll därför utkik på webbplatsen 
(gaerdsmygen.se)!
Kontaktperson: Hans Terelius, hans.terelius@gmail.com,  
tel. 070 890 40 13.

Backsvalor. Foto: Hasse Andersson
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Lördag 2 juni 
 

24-timmars  
fågelinventering
Dags igen för vår årliga dygnsinventering av fågellivet vid våtmarken 
Dalkarlsäng, nordväst om Bornsjön. Vi finns i fågeltornet under hela 
dygnet och noterar alla arter vi ser och hör. Nu blir det tionde året 
vi genomför inventeringen. Resultatet brukar ligga på drygt 60 
fågelarter. Några arter vi brukar se är bland annat smådopping, 
knipa och sångsvan. Dessutom ropar vattenrallen från vassen.
De senaste årens inventeringar finns på vår webbplats  
www.gaerdsmygen.se.

Tid:  kl. 00.00—24.00.
Kontaktperson: Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com,  
tel. 070 657 35 39.

Kniporna häckar i Dalkarlsäng Foto: Hasse Andersson
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Lördagarna 4 och 11 augusti

Slåtter på Hörningsnäsängen
Gör en insats för vår fina äng i Hörningsnäs naturreservat. Vi håller 
med redskap. Föreningen bjuder på mat men tag med varm dryck 
(kaffe, te, choklad…). Ingen föranmälan behövs.

Start kl. 9.30, och vi håller på i ca fyra timmar.  
Hitta hit: Tag bil till Hörningsnäs eller buss 727 från Tumba mot 
Skanssundet. Från hållplatsen 800 m norrut längs Grödingeleden. 
(Kolla busstider i sommartidtabellen.)
Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 08-532 510 37.

Slåtter. Foto: Bo Ljungberg
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Lördag 25 augusti 

Salemsdagen
Möt oss på Salemsdagen! Träffa medlemmar från styrelsen och 
föreningen. Var med på roliga aktiviteter och lär dig mer om hur vi 
jobbar samt hur du kan delta och göra skillnad.

Plats:  Skönviksparken, Rönninge Centrum.
Tid:  kl. 12.00–17.00.
Kontaktperson: Stefan Adam Ek, tel. 076 059 82 70,  
stefan_adam.ek@outlook.com.

Salemsdagen. Foto: Jan-Peter Falk
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Lördag 1 september 

Gräshoppor och skalbaggar
Urban Wahlstedt visar oss i år nya gräshoppor och skalbaggar. Vi 
åker kanske till trumgräshoppor vid Orrsättra eller till grå vårtbitare 
och andra småkryp på Mörkö. Platsen bestäms av vädret. Anmälan 
behövs p.g.a. biltransporterna.

Samling: Parkeringsplatsen söder om Rönninge station kl. 10.00.
Anmälan och information: Hans Terelius, hans.terelius@gmail.com, 
tel. 070 890 40 13.

Trumgräshoppa. Foto: Bo Ljungberg
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