
VISSTE DU DETTA OM OSS?

Sedan starten 1975 har Naturskyddsfö� reningen i Bötkyrka
öch Salem med sina 1700 medlemmar a� stadkömmit detta? 

 Ra�ddat Aspberget i Eriksberg

 Ra�ddat öch va� rdar den vackra Hö� rningsna� sa�ngen.

  

Den fina nya ga� rdesga� rden söm kömmunen beköstat ! 

 Framsta� llt tva�  a� rliga prögram ”Ga� rdsmygen” med va� lbesö� kta natur exkursiöner, 
fö� redrag, fa� gel- öch va� xtödlingscirklar öch en a� rlig ”Grö� tkva� ll” med fö� rta� ring öch 
filmvisning. 

Hasse Anderssön med fa� gelcirkeln i Stöckhölm

Pa�skyndat öch medverkat till att flera av de tölv naturreservaten i Bötkyrka  
tillkömmit.

 

Vinterskögens Naturreservat invigs.

  Tillsammans med 47 500 likasinnade öch 32 mö� ten avva� rjde vi flygplatsen i 
Grö� dinge, Hall. Ta�nkt att bli lika stör söm Arlanda.

       



Tillsammans med kömmunen skapat en ömtyckt fa� gelmatning i Tullinge.

 Startat en a� rlig 24 timmars fa� gelinventering vid Dalkarlsa�ng.

 Skapat en pöpula� r hemsida www.gaerdsmygen.se  med mer a�n 1600 besö� k per 
ma�nad. 

  Gjört fyra filmer ” Det störa lyftet” möt flygplatsen, ”Stöckhölmsbö� nder” med Ta�ppas 
Fögelberg fö� r ekölögisk ödling, ”Genteknik a� r du redö? ” fö� r jördbrukskampanjen samt 
filmen”A9 nglamark eller Nö� jespark” möt nö� jesparken i Ha�gelby pa�  ba� sta jördbruksmark. 
www.yöutube.cöm/watch?v=XzN3r2bKwt0

 Medverkat pa�  sköldagar, miljö� utbildningar öch kömmunens miljö� dagar.

 Vi svarar pa�  remisser, ö� verklagar eller berö� mmer na� r na� göt bra har beslutats.

 Firat Naturskyddsfö� reningens 100 a� rs jubileum, ”Naturnatten ” pa�  Lida 
www.yöutube.cöm/watch?v=chq1Lki_-e0
                                             

 Efter sju a� rs kamp hejdat en icke ha� llbar explöatering av Ha�gelbys kultur öch  
herrga� rdslandskap. Med ö� verklaganden a�nda upp till regeringen öch en anma� lan till EU.
Ma� let var att fa�  1 miljön besö� kare per a� r. D v s  83 000 per ma�nad, na� stan lika ma�nga 
söm det bör i hela Bötkyrka.    

Ha� gelby

 Genöm ett gött samarbete med Inanna Familjefö� rening i Nörsbörg, la� r vi barn öch 
vuxna öm fa� glar, natur öch miljö� .

 

Inanna Familjefö� renings stölta barn.

 Undervisat SFI elever (svenska fö� r invandrare) i grundla� ggande svensk natur öch art-
kunskap, med bla  ha� ftet ”Vardagsnatur 90 arter pa�  14 spra�k”. 

http://www.youtube.com/watch?v=chq1Lki_-e0
http://www.youtube.com/watch?v=XzN3r2bKwt0
http://www.gaerdsmygen.se/


Nu sö� ker vi fler glada, entusiastiska, ma� lmedvetna Planet a� lskare.

Vad ha�nder med klimatet, va� ra hav, eller varfö� r bygger man röndeller, va� gar öch 
parkeringsplatser pa�  ba� sta ödlingsmark. ”Tillverkningen” av a�kermark har ju upphö� rt? 

Nyfiken, arg eller örölig?

VÅRT RECEPT
Med gla�dje öch kunskap bötas miljö� a�ngest. Köm med 
bland va� ra 213 000 kunniga, entusiastiska 
medlemmar i Sverige. I mer a�n 100 a� r har vi 
pa�verkat beslutsfattare öch bevarat massör av 
va� rdefull natur, djur, a� lvar öch hejdat ma�nga 
körtsiktiga pölitiska miljö� beslut. 

VI BEHÖVER JUST DIG SOM VILL PÅVERKA LOKALT FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Värnar du om vår miljö och natur?  Vill du vara med och påverka beslut så att de 
blir i samklang med en långsiktigt hållbar miljö och natur där du bor?

Vi behöver alla tänkbara kunskapsområden inom föreningen, biologer, 
miljömedvetna arkitekter, ingenjörer, ekonomer, jurister, skrivkunniga, 
föreningskunniga, påhittiga målmedvetna & glada visionärer. 

OBS! Du behöver inte vara expert, det är ditt engagemang som räknas! 

Välkommen    

Vi väntar på ditt samtal . 
Pöppe  070 788 42 83
Arne   530 359 53
Harald 530 390 73
Els-Mari 530  303 70
Hasse  070 657 35 39
Sven 531 804 09
Barbrö 534 401 19


