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Ett stort tack till alla våra medlemmar. 
Det är tack vare av er som detta pro-
gramblad kan göras. Styrelsen hoppas 
att många vill komma på våra aktiviteter 
nu i vår och att ni vill fortsätta att stötta 
föreningen i arbetet med att förbättra 
natur och miljö i våra kommuner.

De senaste två åren har det varit några 
mycket positiva möten om vattenkvali-
teten i sjön Uttran. Initiativet till mötena 
kommer från Uttrans Vattenvårdsgrupp 
(UVVG). Vår förening deltar och stöder 
samarbetet över kommungränserna. För 
att förbättra vattenkvaliteten till den nivå 
som EU och Havs- och vattenmyndighe-
ten kräver är det viktigt med samverkan 
mellan kommunerna och med frivillig-
organisationer. Det är nog ovanligt att 
miljörepresentanter från tre kommuner 
träffas regelbundet, i detta fall två gånger 
per år, för att informera varandra om hur 
arbetet fortskrider. Vi diskuterar förore-
nade vattendrag, dagvatten, fiske, växt- 
och djurliv och det rörliga friluftslivet.
   Det finns en annan miljöfråga som 
är aktuell de närmaste åren, den nya 
Landsortsfarleden. Bränslen till Stock-
holms bilar och bussar produceras vid 

Välkommen till ett
nytt nummer av GÄRDSMYGEN

västkustens raffinaderier och transpor-
teras sedan med tankbåt till Loudden 
och Bergs oljehamn. Loudden ligger nära 
Värtahamnen och Bergs oljehamn ligger 
i Nacka. Loudden håller på att avvecklas 
och Bergs oljehamn ska avvecklas om 10 
år. Transportstyrelsen och Sjöfartsverket 
vill flytta tankertrafiken till Södertälje och 
anpassa Landsortsleden för större fartyg. 
Då krävs en ny sträckning från Landsort 
till Södertälje. Planeringen av det pågår. 
Sedan ska bränslet transporteras vidare 
på land eller vatten från Södertälje. En 
fartygsolycka i Mälaren kan få mycket 
allvarliga konsekvenser för de 25 kom-
muner som får sitt dricksvatten från Mä-
laren. Dricksvatten till Stockholms tas i 
Mälaren vid Lovön och Norsborg. Kanske 
skulle Oxelösund eller Nynäshamn vara 
bättre alternativ för stora handelsfartyg. 
Vi har skrivit ett yttrande som finns på 
vår hemsida.
   Du har kanske någon hjärtefråga som 
kan bidra till förbättringar i kommunen. 
Känn dej välkommen att höra av dej till 
vem du vill i styrelsen.

Hälsningar från er ordförande 
Jan-Peter Falk
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Lördag 26 januari

Tullingemaden  
– fågelmatningen med omnejd
Välkomna på en fågelvandring vid Tullingemaden och dagvattenreningen, 
anlagd av Botkyrka kommun. Vi besöker fågelmatningen, som vi i Natur-
skyddsföreningen sköter i samarbete med kommunen. Sedan vandrar vi längs 
Tullinge strand till ravinen nedanför Tullinge gård med förhoppning om att se 
strömstaren.

Tid & plats: Parkeringen vid Tullinge strand–Sunnanvägen kl. 9.00. 
  Vi beräknar vara klara cirka kl. 11.00. 
Kontakt: Jan ”Poppe” Govella, tel. 070 788 42 83.

Större hackspett är en daglig gäst vid matningen. Foto: Hasse Andersson
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Tisdag 5 februari 

Naturen och fåglarna i Bolivia
Bo Ljungberg kommer denna kväll att visa bilder och berätta om Bolivias natur 
och dess artrika fågelfauna (1 437 arter). När detta program trycks befinner 
han sig i Bolivia för fjärde gången, varför vi även kan räkna med att få se en 
hel del nytagna bilder.

Plats:   Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och 
  Tumba. Det behövs p-skiva på parkeringen. Busshållplats  
  Skyttbrink finns  på 5 minuters promenadavstånd. 
Tid:  kl. 19.00 – cirka 21.00. 
Kontakt:  Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14, bo.ljungberg@yahoo.se

Svalstjärtskotinga  (Phibalura flaviostris boliviana). Foto: Bo Ljungberg
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Tisdag 19 februari 

Naturvårdsarbetet  
i Botkyrka kommun 
Kommunbiologen Britta Ahlgren kommer till oss och berättar om hur kom-
munen jobbar med naturvården. Vi kommer att få höra om nya pågående 
naturvårdsprojekt och även få information om vad kommunen tidigare gjort 
för att värna om naturen och den biologiska mångfalden i Botkyrka kommun.

Plats:  Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och  
  Tumba. P-skiva!
Tid:   kl. 19.00 – cirka 20.30.
Kontakt:  Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14, bo.ljungberg@yahoo.se

Bivarg finns i sandiga miljöer i Botkyrka kommun. Foto: Bo Ljungberg
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Vårutflykt till Stockholms skärgård

Bullerö
Vi planerar för en utfärd till Bullerö i april eller kanske i maj. 
Vi vill möta våren när sjöfåglarna har anlänt men innan turistsäsongen börjar. 
Tidig eller sen vår får avgöra lämplig tidpunkt. Eftersom vi måste boka en  
taxibåt så behöver vi din intresseanmälan i god tid, senast på årsmötet  
den 24 mars. 
   Vi räknar med att subventionera en lämplig del av reskostnaden. Vi vänder 
oss till dej som medlem och dina anhöriga eller en vän som gillar natur och 
miljö. Det blir en lördag, söndag eller helgdag. Jan Olsén har varit tillsynings-
man på ön i många år och jag hoppas att han kan guida oss.
Ring eller mejla: Jan-Peter Falk, tel. 070 922 33 84, janpeter.falk@gmail.com

Vår hemsida kommer att informera.  
Besök gärna någon av nedanstående länkar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bullerön
https://naturkartan.se/sv/stockholmslan/bullero

Foton: Jan-Peter Falk
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Söndag 24 mars 

Kallelse till Årsmöte 2019
Naturskyddsföreningens kretsstämma hålls i Harbrostugan,  
Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och Tumba. (P-skiva!)  
Hållplats Skyttbrink för buss 713 från Tullinge eller från Tumba.  

Välkomna! 
Vi börjar kl. 17.15 med stadgeenliga punkter, vilka beräknas ta högst en 
timme. Därefter bjuds på kaffe/te med bullar, varefter följer ett föredrag: 

Östersjön – Miljöhot och lösningar
Vi får besök av Therese Jacobson från Naturskyddsföreningens rikskansli. 
Therese kommer att hålla ett föredrag om tillståndet i Östersjön. Hur ser det 
ut idag och vad väntar oss i framtiden.

Stora Karlsö. Foto: Jan-Peter Falk
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Lördagarna 6 och 13 april 

Fagning på Hörningsnäsängen
Kom med till den vackra Hörningsnäsängen! Vi gör återigen vårfint på bloms-
terängen genom att räfsa undan höstlöv och kvistar. Tag gärna med egna 
redskap om du har men vi har även med oss en del räfsor. Vi bjuder på fika 
men tag gärna med egen varm dryck! Efter fikat guidar Kurt oss bland bloms-
terprakten! Ingen föranmälan behövs.

Start:   kl. 9.00. (Anslut gärna senare.)
Plats:   Hörningsnäsängen, Grödinge. Med bil från Tumba mot  
  Skanssundet via Vårsta och Grödinge Kyrka till avtags 
  vägen mot Grönslätt och därifrån 900 meters färd mot  
  Grönslätt till parkeringen vid gärdsgården, Hörningsnäs- 
  ängen. Eller med buss 727 från Tumba kl. 8.10,  
  avstigning vid Hörningsnäs hållplats och 900 meter  
  promenad mot Grönslätt till Hörningsnäsängen.
Kontakt:  Kurt Hermelin, tel. 08–532 510 37.

Fagning. Foto: Jan Poppe Govella
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Onsdag 24 april 

Morkullekväll med trastsång
Ikväll är det dags för vår årliga och uppskattade promenad runt Skårby, då vi 
försöker höra morkullorna. Vi lyssnar även på trastarna och rödhakens sång. 
Chansen finns att vi får höra storlommen ropa från Bornsjön.
Tag med kvällsfika!

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

Taltrasten är på plats vid Skårby från mitten av april. Foto: Hasse Andersson

Tips:  Naturreservatens dag i Botkyrka 
Någon gång under vecka 19 kommer Botkyrka kommun att fira Naturreservatens dag. 
Se kommunens webbplats för mer information: www.botkyrka.se. 



11

Söndag 12 maj 

Vandring i Tyresta nationalpark
med besök i brandområdet 
Per Wallsten, Tyrestas nationalparkschef, visar vägen in i Tyrestas kärnom-
råde. Vi besöker det stora brandområdet från 1999 med sin särpräglade miljö, 
njuter av Stensjön och ser den gamla kulturmiljön vid Stensjödal. Förhopp-
ningsvis är fiskgjusarna hemma. Vi vandrar på stigar i måttligt ansträngande 
terräng med en del höjdskillnader. Ta med rejäla skor/kängor, matsäck och 
extra vatten att dricka. 

Tid:  kl. 08.00–cirka 13.00.
Plats:  Övre parkeringen i Stensjödal. Med bil: kör Dalarövägen och  
  ta av Åvavägen vid skylt mot Åva. Efter drygt 4 km, ta avtags- 
  väg till Stensjödal, skyltat. Kör förbi första parkeringen, vidare 
  uppför backen till platsen med informationstavlan. Karta och 
  information om Tyresta finns på www.tyresta.se och på  
  www.sverigesnationalparker.se
Kontakt:  Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14, bo.ljungberg@yahoo.se

Stensjön med brandområdet i bakgrunden. Foto: Tyresta nationalpark
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Onsdag 15 maj 

Vårkväll med fågelsång
Följ med på en kvällspromenad bland nyanlända flyttfåglar som sjunger in 
kvällen. Vi beger oss till Lundby och Rothugget vid Bornsjön. Enkelbeckasiner, 
gärdsmygar, buskskvättor och diverse sångare kommer troligtvis göra kvällen 
till en musikalisk upplevelse.

Hasse Andersson hjälper oss att urskilja de olika fågelstämmorna längs vägen 
från Lundby parstuga till Rothugget. Tag gärna med kvällsfika.

Plats:  Lundby parstuga (vägen mot Viksberg).
  Behöver du skjuts, ring eller mejla Hasse i god tid. 
Tid:  kl. 18.30–cirka 20.30.
Kontakt:  Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39, 
  hasse.tullinge@gmail.com

Buskskvättan håller ofta till nedanför Rothugget. Foto: Hasse Andersson
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Fredag 24 maj 
 

Blomstervandring i  
Hörningsnäs naturreservat
Hörningsnäs naturreservat är en 10 ha stor lövskog, varav 0,69 ha är äng  
som sköts av Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem i samarbete med  
Botkyrka kommun. Vi går den en km långa ”Lundstigen”, en naturstig inrättad 
av kommunen 2018. Vi kommer bl.a. att få se hundratals röda spiror av orki-
dén Sankt Pers nycklar (upptäckta 2011) och tusentals gullvivor. Vandringen 
sker i samarbete med Svenska Turistföreningens lokalförening Botvid.

Plats:   Hörningsnäsängen, Grödinge. Med bil från Tumba mot   
  Skanssundet via Vårsta och Grödinge kyrka till avtags-  
  vägen mot Grönslätt och därifrån 900 m färd mot Grönslätt  
  till parkeringen vid gärdsgården. Med buss 727 från Tumba  
  kl. 14.40, avstigning vid Hörningsnäs hållplats och 900 m  
  promenad mot Grönslätt till Hörningsnäsängen. Returbuss  
  går kl. 17.28 från busshållplats Hörningsnäs.
Tid:   kl. 15.30.
Kontakt:  Kurt Hermelin, tel. 08-532 510 37.

Hörningsnäsängen. Foto: J. Govella och Sankt Pers nycklar. Foto: H. Andersson



Lördag 25 maj

24-timmars  
fågelinventering
Årets fågelinventering vid Dalkarlsäng, nordväst om Bornsjön, hålls en vecka 
tidigare än normalt. Detta för att vi inte ska kollidera med Kristi Himmelsfärds-
helgen. Vi bemannar fågeltornet under hela dygnet och noterar alla arter vi 
ser och hör.

Några av de arter vi brukar se är häckande smådopping, kricka och lärkfalk. 
Dessutom hörs vattenrallen ropa och ibland ses även den bruna kärrhöken 
jaga över vassen. Det brukar ses och höras drygt 60 arter under dygnet. De 
senaste årens inventeringar hittar du på vår webbplats www.gaerdsmygen.se

Vill du veta mer?  
Hör av dig till Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com, tel. 070 657 35 39.

14

Bruna kärrhöken ses jaga över vassen. Foto: Hasse Andersson 
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Lördagarna 3 och 10 augusti

Slåtter
Ängen slås sent på sommaren för att örterna ska ha hunnit fröa av sig.  
Vill du se dem i blom – passa på den 24 maj!  
Vill du se dem kommande år – kom till slåttern!

Tid & plats:  som vid fagningen den 6 och 13 april.  
  (Kolla busstider i sommartabellen.)

Slåtter. Foto: Bo Ljungberg
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Söndag 18 augusti

Svamparna och det ekologiska 
kretsloppet
Mycelierna är våra dolda superhjältar som ser till att det ekologiska kretslop-
pet fungerar. Följ med på en garanterat spännande upplevelse i Flemings-
bergsskogen med Kjell Hedberg, mykorrhiza-mykolog, som tar oss med ut i 
vår närliggande gamla artrika skog. Lättgången terräng i lågt tempo.
Ta med rejäl fika och svampkorg.
Obs! Även vid torka blir detta en spännande skogstur i gammelskogen.

Plats:  Samling vid parkeringen vid Visättra sportcenter.  
  Buss 704 till Visättra.
Tid:  kl. 10.30–cirka 15.00.
Kontakt:  Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39,  
  hasse.tullinge@gmail.com

Blomkålssvampen lever ofta ihop med gamla tallar.  Foto: H. Andersson
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Lördag 31 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.
Kontakt:   Stefan Ek, tel. 076 059 82 70, stefan_adam.ek@outlook.com

Naturskyddsföreningen på Salemsdagen 2018. Foto: Sadia Tonner
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Medarbetare är      välkomna!
Detta vänder sig till er som skulle vilja vara med bland oss som drar i trådarna 
i föreningen. Några av oss är med i styrelsen och andra vill göra en mer  
begränsad insats då och då. Om du är lockad av någon av rubrikerna nedan 
så hoppas vi att du hör av dej. Du är mycket välkommen att komma och hälsa 
på oss vid ett styrelsemöte och se vilka vi är.

 
 

Kassör
Els-Mari har varit vår kassör i många 
år och hon vill gärna få någon som 
tar över jobbet. Det är 30–40 veri-
fikationer per år och sedan slut-
avstämning vid årsskiftet.

 

Fågelholk
Någon som är road av att sätta upp 
fågelholkar och följa vilka bosättare 
det blir och kanske berätta om det på 
vår hemsida.

Hörningsnäsängen
En slåtteräng strax norr om 
Skanssundet. Vi gör den fin på våren 
och i augusti slår vi med lie och slåt-
terbalk. Kanske instruera hur man 
slipar en lie, ordna fika eller annan 
aktivitet i samband med fagning och 
slåtter. 

Fågelmatning
Vi är några som ordnar med fågel-
matning vid Tullingemaden, sydöstra 
delen av Tullingesjön. Vi tycker att 
det skulle vara trevligt om det gick 
att ordna motsvarande fågelmatning 
i Salem.
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Skogsgrupp
Bevaka skogsfrågor i kommunerna 
och kanske ordna en skogsutfärd  
någon gång och berätta om de träd-
slag som finns.

 
Morkullekväll
En årlig återkommande fågelutfärd 
till Bornsjön i maj. Vanligen får vi se 
och höra morkullan.

 

Vattengrupp
Ett ämne som bara blir mer och mer 
viktigt. Följa vattenfrågor i kom-
munen och kanske ordna en utflykt 
någon gång. Lära sig om dagvatten, 
grundvatten, sjöar och vattendrag.
Om föreningen på något sätt kan 
bidra till en renare vattenmiljö är det 
jättebra.

Gärdsmygen
Programbladet som du håller i din 
hand. Det finns alltid insatser att 
göra med texter, bilder, tryckning och 
distribution.

Grötkväll i Vasastugan
En gång per år i månadsskiftet  
november/december träffas vi för en 
myskväll. Boka lokalen, ordna med 
gröt, glögg och dukning. För närva-
rande är vi fyra stycken som ordnar 
den kvällen.

Samhällsbyggnad
Bevaka byggplaner i kommunerna 
och följa hur det påverkar natur- och 
miljöfrågor.



c/
o 

St
ef

an
 A

da
m

 E
k

Be
rg

sv
äg

en
 1

2
14

4 
31

 R
ön

ni
ng

e

B
SV

ER
IG

E

PO
RT

O
 B

ET
AL

T


