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Program Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem

Höst & vinter 2015/16

Välkomna till höstens och vinterns programpunkter i Naturskyddsföreningen i
Botkyrka–Salem! Vi hoppas att vi får
deltagare med olika ålder och nationalitet, män, kvinnor och barn med ett gemensamt intresse för naturen.
Tidningen Mitt i Botkyrka kom för
några dagar sedan. Huvudnyheten med
bild på framsidan handlade om planerna
på vattendammar vid Alby ängar. Jag
blir glad när jag läser om den sortens
satsningar från kommunerna. På 1980talet anlade Botkyrka kommun dammar
vid sydvästra delen av Tullingesjön, för
att rena det vatten som kommer från
Tumbaån. Året runt brukar det vara
öppet vatten som drar till sig sjöfågel i
detta område. Jag rekommenderar ett
besök, gärna en fin vinterdag.
Ett antal år senare byggde kommunen
ett motsvarande utlopp för ån vid
Tullinge-maden. Också det ett bra initiativ.
Kommunen och Naturskyddsföreningen samarbetar nu med fågelmatning
på vintern. Väl värt ett besök, på egen
hand eller på vår guidade tur i februari.
Nu står alltså Alby ängar på tur att få
våtmarksområden som på ett naturligt
sätt renar det dagvatten som rinner ut i
Albysjön. Det finns badplatser i både
Albysjön och Tullingesjön och jag ser
fram emot två sjöar med mindre alger
och ökat siktdjup.

Orange Rödrock. Foto: Stanislav Snäll.

Söndag 6 september

Ekarnas biologiska mångfald

Vi gör en entomologisk exkursion till Sturehov, i
norra delen av Botkyrka kommun, tillsammans
med entomologen och skalbaggsexperten Stanislav Snäll. Bland annat kommer vi att besöka en
speciell ek som han undersökt i ett projekt på
uppdrag av Södertörnsekologerna.
Samlingsplats: Sturehovs parkering.
Tid: kl. 9.00–11.30.
Kontakt: Bo Ljungberg,
bo.ljungberg@yahoo.se, tel. 070 889 98 14.

Måndag 7 september

Lördag 21 november

Ett stort antal svamparter har genom åren
påvisats i Källdalen i Rönninge. Det finns tre
nyckelbiotoper här och även en för Sverige
nyupptäckt svampart, allt tack vare mykologen
Mattias Andersson. Han har följt området under
många år och även skrivit vetenskapliga artiklar
om just Källdalen. Passa på tillfället och följ med
Mattias på svampspaning!
Tid & plats: Vi träffas kl. 18.00 vid de tre ekarna
som är naturminnen. Följ Sandbäcksvägens
förlängning in i området. Ta på lämpliga kläder
och skodon och ta med fika! Kanske vi hinner
titta på Missnekärret också.
Kontakt: Barbro Hammar, hoganloft@hotmail.
com, tel. 534 401 19.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem
har nu funnits i 40 år. Detta firar vi genom att
besöka Bergianska Trädgården i Stockholm
Vi inleder med en guidning i Edvard Andersons växthus. Där får vi uppleva floran från
olika områden och kontinenter med medelhavsklimat. I växthuset finns också äkta
kaktusar från Nordamerikas ökenområden och
epifyter från Sydamerikas bergsregnskogar.
Vår guide är Botkyrkas kommunbiolog Britta
Ahlgren. Efter guidningen avslutar vi med att
äta en gemensam lunch i gamla Orangeriet.
Tider: Guidningen börjar kl. 12.00. Därefter
äter vi lunch kl. 14.00–16.30.
Kostnad: Totalt kostar det 200 kronor per
person där såväl entréavgift till växthuset som
guidning och lunch ingår.
Intresseanmälan skickas senast 1 oktober
till Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.se.
Ange även ert telefonnummer. Alla som anmält intresse får senare i höst en ny förfrågan
om de vill delta, anmälan blir då bindande.
Ni kan också ringa till Bo Ljungberg om ni har
några frågor om evenemanget, tel. 070 889
98 14.

Källdalens sällsynta svampar

Lördag 3 oktober

Reflexnatten på Hågelby

Jan-Peter ”Jampe” Falk
Ordförande

Edvard Andersons växthus. Foto: Rakel Norberg.

Plats: Hågelby, följ reflexerna. I händelse av
regn är vi under det vita tältet.
Ta med kläder efter väder och picknickkorg.
Tid: kl. 19.00–22.00.
Kontakt: Jan Poppe Govella, tel. 070 788 42 83.
Arrangörer: Inanna Familjeförening, Naturskyddsföreningen och Noow.

Hjärtligt välkommen
till våra aktiviteter!

Välkommen till reflexionernas och framtidens
natt. Med en mänsklig mångfald, mängder av
barn, massor av medtagna ficklampor, under
himmelskt vackra reflexer, folkmusik och javanesisk musik reflekterar vi över framtid, liv, glädje
och den underbara naturen.

Jubileumsbesök på Bergianska

EKONOMIBREV

Avsändare:
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem,
c/o Arne Söderbom, Rosendalsvägen 4,

Söndag 29 november

Vi avslutar detta år med för oss på traditionellt
sätt grötkväll och bildvisning. Föreningen
bjuder på en härlig julgröt, kaffe och lite gott
därtill.
Välkommen att visa dina bilder, om natur
eller något du gärna vill visa oss. Ring och berätta, så att vi kan planera bildvisningen och
tekniken. Även vanlig diaprojektor finns efter
överenskommelse.Gamla som nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Vi vill gärna ha din
föranmälan senast 27 november till Harald
W Thorburn, för att kunna beräkna grötmängd
och annat gott. Ta med inneskor eller tofflor,
så blir städningen enklare.
Tid & plats: Vasastugan, Vårsta kl. 17.00.
Kontakt: Harald W Thorburn, tel. 530 390 73.

Stenknäck. Foto: Hasse Andersson

Grötkväll i Vasastugan

Lördag 6 februari

SAMÅKNING

Vinterfåglar

Idag försöker vi hitta en del spännande fåglar i
vintervädret.Vi är ute ca tre timmar någonstans i
Botkyrka eller Salem.
Föranmälan och närmare information: Hasse
Andersson, hasse.tullinge@gmail.com eller tel.
070 657 35 39.

Naturskyddsföreningen strävar efter att
nyttja allmänna kommunikationer i samband med aktiviteter. Ibland räcker inte
dessa till och då organiseras samåkning
med tillgängliga bilar. Vid dessa tillfällen
delas en milkostnad om 20 kr av bilens
resenärer inklusive föraren själv. Betalning lämnas till föraren vid utresan.

Lördag 27 februari

Fågelmatningen i Tullinge
Onsdag 13 januari

I Sten Bergmans fotspår
på Nya Guinea

Janne Sjöstedt och Kenneth Andersson från
Oxelösund besökte den indonesiska delen av
Nya Guinea för tjugo år sen. De kommer nu
till oss och berättar, med hjälp av bilder och
filmsnuttar, om sina äventyr när de bodde i
stenåldersbyarna uppe i höglandet på ön.
Plats: Rönninge Folkets hus, Centralvägen 1
(alldeles söder om Rönninge station).
Tid: Kl. 19.00.
Kontakt: Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.
se, tel. 070 889 98 14.

Vi kollar vilka fåglar som finns vid matningsplatsen och i dess omgivningar. Därefter går vi bort
till Tullingeravinen där vi kanske kommer att få
se strömstaren.
Samlingsplats: Parkeringen vid Kungsbergsmaden (korsningen Tullinge strand–Sunnanvägen).
Tid: Kl. 9.00 – 11.00
Kontakt: Bo Ljungberg,
bo.ljungberg@yahoo.se, tel. 070 889 98 14.
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Söndag 13 mars

Årsmöte 2016

Vi återkommer i vårprogrammet med uppgifter
om lokal och föredragshållare. Se även hemsidan!

Våra aktiviteter arrangeras
i samarbete med Studiefrämjandet

Är du medlem i Naturskyddsföreningen?
Adress: c/o Arne Söderbom,
Rosendalsvägen 4, 147 63 UTTRAN
E-post: karin.borjesson@live.se
Ordförande: Jan-Peter Falk,
tel. 070 922 33 84
Hemsida: www.gaerdsmygen.se
Plusgiro: 83 35 66-3
Org.nr. 80 2401-5441

Anmäl dig per telefon: 08-702 65 77, mån–tor kl. 9–14.
E-post: medlem@naturskyddforeningen.se eller besök www.naturskyddforeningen.se
Medlemskap
295:- eller autogiro
24 kr/mån

Familjemedlemskap
365:- eller autogiro
30 kr/mån

Ungdomsmedlemskap
195:- (under 25 år)
eller autogiro 16 kr/mån

Gäller med reservation för ändringar och extraerbjudanden.
Du får Sveriges Natur, landets bästa reportagetidning om
natur- och miljöfrågor samt program för den krets där du bor.

