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Styrelse och funktion�rer 2017Ð2018 
 
Ordf�rande:  vakant 
 
Sekreterare  
Kathrin Wemg�rd, Tfn 732 45 68, Mobil 070-738 79 90, kathrin_wemgard@yahoo.se  
 
Kass�r  
Anders Wallin, Tfn 732 45 68, Mobil 070-413 52 76, s.anders.wallin@gmail.com 
 
�vriga ledam�ter i styrelsen 
 
Einar Fries, Tfn 756 94 44, Mobil 070-669 62 10, einar.fries@gmail.com 
 
Hans-Erik Nordin, Tfn 756 31 32, Mobil 0706-80 50 32, hasse.nordin@hotmail.com 
 
G�ran Sandberg, Tfn 510 515 12, Mobil 0730Ð57 49 61, goran.sandberg66@gmail.com 
 
Suppleanter i styrelsen 
Inge-Britt Smedmark, Tfn 758 84 81, Mobil 0708-98 67 27, inge-britt@telia.com 
 
Karl Hellstr�m, Tfn 08-758 79 43, Mobil 0730-39 79 43, karl.hellstrom@telia.com 
 
Klimatgruppen 
Einar Fries, G�ran Sandberg, Kathrin Wemg�rd, Per Broman , per.l.broman@hotmail.se 
 
 
 
Intresseomr�den   Kontaktpersoner 

F�glar, skog, f�gelholkar Hans-Erik Nordin 
Stora tr�d, ekar, energi  Einar Fries 
Klimat   G�ran Sandberg 
Webbplats, energi                    Kathrin Wemg�rd 
Trafik, cykel   Inge-Britt Smedmark 
Holkh�gskolan  Anders Wallin och Dag Fries tel: 073 200 55 66 
Blommor, v�xter  Yolanda Karlsson, tel: 072 026 5941 
 
 
 
e-post:  taby.krets@naturskyddsforeningen.se 
Hemsida:  http://taby.naturskyddsforeningen.se/ 
Plusgiro:  50 55 06-6 
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V�lkomna! 

 
   Lyssna till intressanta f�rel�sningar och f�lj med ut i naturen 

T�by har en sp�nnande och variationsrik natur. Genom ditt medlemskap i 
Naturskyddsf�reningen har du m�jlighet att p�verka s� att T�by utvecklas 
varsamt och med h�nsyn till sina gr�na omr�den. Du har ocks� m�jlighet att 
delta i aktiviteter och utflykter. 
 

T�by Naturskyddsf�rening �r en lokal krets av Naturskyddsf�reningen. Alla 
Naturskyddsf�reningens medlemmar boende i T�by, f�r n�rvarande drygt 
2200, �r automatiskt medlemmar i T�bykretsen. Samtidigt tillh�r vi 
Naturskyddsf�reningen i Stockholms l�n, som vi har nytta av i olika 
sammanhang. 
 

Vad vi sysslar med framg�r av detta programh�fte och v�r webbplats  
http://taby.naturskyddsforeningen.se/ Vi bevakar efter b�sta f�rm�ga de 
gr�na fr�gorna i T�by och �r remissinstans i s�dana kommunala �renden.  
 

T�bykretsen f�rs�ker anl�gga ett brett klimatperspektiv i m�nga aktuella 
fr�gor. Det inneb�r bland annat att fr�mja verksamheter och planer som 
minskar anv�ndning av fossila br�nslen samt �ven minskar hotet mot biologisk 
m�ngfald. 
 

Vid utflykter d�r sam�kning f�rekommer betalar passagerarna 5: -/mil till 
bilf�rarna. Icke medlemmar �r v�lkomna. Alla deltar p� egen risk i 
f�reningens arrangemang. F�r medlemmar i Naturskyddsf�reningen finns en 
g�llande olycksfallsf�rs�kring. 

Programpunkter med   �r l�mpliga �ven f�r barnfamiljer. 
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Kallelse till �rsm�te 2018 
�rsm�tet �ger rum tisdagen den 6 mars kl. 19.00Ðca 21.00. 
Plats meddelas senare via v�r hemsida. 
Medlemmar �r v�lkomna att l�mna in skriftliga motioner till styrelsen senast 
den 6 februari.  
Dagordning, �rsber�ttelse och �vriga handlingar kommer att finnas tillg�ngliga 
p� �rsm�tet. Kallelse sker endast p� detta s�tt. 

 
 

TNFs hemsida 
Titta in p� kretsens hemsida http://taby.naturskyddsforeningen.se/ 
D�r f�r du information om TNFs synpunkter p� kommunens planer i T�by och 
kan l�sa v�ra svar till kommunen. 
 

Vi kan gl�djande meddela att den haft ca 8500 bes�kare sen den startades i 
mars 2014. Vilket inneb�r cirka 7-10 bes�kare per dag i snitt. 
 
TNFs samtliga yttranden finns samlade p� v�r hemsida 
http://taby.naturskyddsforeningen.se/ under fliken ÓYttrandeÓ. 

Se �ven under fliken ÓVi bevakarÓ, d�r hittar du �renden vi h�ller ett vakande 
�ga p�. 

 
 

Klimatarbete 
Naturskyddsf�reningen p� riksniv� har under flera �r arbetat h�rt f�r att 
p�verka svenska myndigheter och allm�nheten i fr�gor som r�r den globala 
uppv�rmningen. 
Internationella avtal �r n�dv�ndiga men Ð har det visat sig Ð sv�ra att 
f�rhandla fram i en takt och p� ett s�tt som denna angel�gna fr�ga egentligen 
kr�ver. 
 
Naturskyddsf�reningen formulerar tydligt att klimatarbete till mycket stor del 
handlar om beslut och f�r�ndringar som sker lokalt, p� l�ns- och kommunniv�.  
Sveriges kommuner har stora m�jligheter att fatta beslut som beaktar och 
fr�mjar ett h�llbart klimat.  Genom sin verksamhet p�verkar man �ven 
kommuninv�nare och f�retag att fatta egna klimatkloka beslut, man bidrar till 
att f�r�ndra levnadsm�nster. 
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Naturskyddsf�reningens T�bykrets har en grupp som arbetar med 
klimatrelaterade fr�gor inom v�r kommun. Vi arbetar bl.a. med att finna v�gar 
att �ka medvetenheten i dessa fr�gor och att p�verka politiska processer 
genom att m�ta T�bys politiska partier och tj�nstem�n.  
 
Inom flera omr�den b�r arbetet bedrivas, det handlar om: 
! Byggande och boende, t.ex. minskning av koldioxidutsl�pp via 

energisn�la hus, anv�ndning av icke-fossila energislag f�r uppv�rmning. 
 
! Energifr�gor, t.ex. hur T�by i ett l�ngt perspektiv ska f�rs�rjas med 

energi och v�rme f�r att minska klimat- och annan milj�belastning. 
 

! Transporter, t.ex. via utvecklad kollektivtrafik, pendelparkeringar och 
underl�ttande av cykeltransporter  

 

! Livsmedelsfr�gor, t.ex. fr�mja matvanor som minskar milj�belastning, 
minskat k�tt�tande som kan n�s genom att inf�ra �kat antal vegetariska 
luncher i bl.a. skolor. 

 

Klimatgruppen bedriver �ven projektverksamhet i �va gymnasium d�r syftet 
�r att �ka gymnasieungdomars medvetenhet om global uppv�rmning.  Den 
�kade medvetenheten ska f�rhoppningsvis bidra till f�r�ndrade levnadsvanor 
och eventuell vilja att sj�lva delta i arbete att v�rna klimat och milj�. 
 
 

Hagby, KVV (kraftv�rmeverk) 

Lite bakgrund 
Under september 2013 framkom att T�by kommun sedan n�gra �r tillbaka har 
haft planer p� att f�rst�rka energiproduktionen i Stockholmsregionen genom 
att anl�gga ett kraftv�rmeverk (KVV) inom Hagbyomr�det i T�by.  
 

Vad har h�nt 2014-17 
I slutet av april 2014 l�mnade TNF in synpunkter p� ÓF�rslag till detaljplan 
HagbyÓ d� vi s�g stora brister i underlaget. Planen innebar att ett gigantiskt 
KVV skulle byggas i Hagby. 
 

I b�rjan av juni 2014 kom L�nsstyrelsens utl�tande ang�ende Hagby, vilket 
innebar att T�by kommun beslutade att g�ra ett s.k. ÓomtagÓ.  
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Det planerade KVV lades i malp�se och i slutet av oktober 2014 �terkallade 
E:ON sin ans�kan till mark- och milj�domstolen. 

I december 2014 fastst�llde Stadsbyggnadskontoret de nya projektdirektiven 
f�r T�bys fj�rrv�rmef�rs�rjning, kallat ÓomtagetÓ och under h�sten 2015 har 
kommunen redovisat sin v�rme-behovsutredning inom projektet ÓomtagetÓ. 
D�refter har inget h�nt men TNF forts�tter att bevaka processen. 
TNF:s kommentarer �terfinns under fliken ÓVi bevakar/ Fj�rrv�rmen i T�by Ð 
omtagetÓ p� hemsidan. 
 
TNFs klimatgrupp avser att �ven under detta verksamhets�r f�lja och bevaka 
E.ONs v�rmeverk i Arninge, bl.a. med h�nsyn till alla de nya bost�derna som 
ska byggas i omr�det.  
Se vidare under fliken ÓYttranden/ E.ONs v�rmeverk i ArningeÓ p� v�r 
hemsida. 
 
Vi kommer �ven att f�lja S�RABs arbete och planer i och f�r Hagby.  

Energif�rs�rjning av fastigheter 
TNF synpunkter i denna fr�ga finns under fliken ÓVi bevakar/Energif�rs�jning 
av fastigheterÓ p� v�r hemsida. 
 
 

Sk�tsel�tg�rder f�r ekarna i Viggbyholms ekbacke 
Sk�tsel�tg�rder f�r T�bys st�rsta best�nd av j�tteekar, bel�get 400 m s�der om 
Viggbyholms g�rd, p�g�r sedan snart 10 �r efter samr�d med och tillst�nd av 
mark�garen. T�by Naturskyddsf�rening, i n�ra samverkan med T�by 
Hembygdsf�rening och T�by kommun, utf�r f�rsiktiga �tg�rder f�r att bevara 
och vidareutveckla denna mer och mer s�llsynta biotop f�r framtiden. 
 
V�ra medlemmar och andra intresserade �r v�lkomna att delta i det fortsatta 
arbetet under h�sten 2017 och v�ren 2018. Du kan l�ra dig mer om praktiskt 
naturskyddsarbete, och speciellt om sk�tsel av ekar.  
 
Kontakta Einar Fries (se sidan 2), eller kom till n�got av insatstillf�llena den 
15 oktober och 12 november 2017, och den 11 och 25 mars 2018. 
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Storstockholms gr�na kilar 
Storstockholms gr�na kilar �r beteckningen p� de naturomr�den som Óblivit 
�verÓ n�r staden har vuxit ut�t l�ngs v�gar och j�rnv�gar. I en stj�rnformad 
struktur n�r de obebyggda omr�dena �nda in mot Stockholms centrala delar. 
T�by ber�rs av tre kilar, n�mligen Angarnkilen, Bogesundskilen och 
R�sj�kilen och. Alla dessa tre kilar �r f�rem�l f�r mellankommunal 
samverkan i avsikt att f�rs�ka bevara dem s� bra som m�jligt. V�r f�rening 
brukar delta i de m�ten och aktiviteter som ordnas. 
 

I samarbete med en rad andra organisationer arrangerar Naturskydds-
f�reningen varje �r i maj den s.k. Gr�na kilarnas dag p� ett antal platser runt 
Stockholm under parollen Skydda Stockholms gr�na kilar! 
 
 

Mindfulness - h�mta kraft i naturen 

Du �r v�lkommen att delta i v�ra ledarledda, stilla promenader med 
mindfulness�vningar och naturupplevelser. Mindfulness i naturen visar hur du 
d�r kan hitta avslappning och �terh�mtning fr�n en stressad vardag. 
Vi planerar en vandring i b�rjan av september, se n�rmare p� v�r hemsida. 
 
 

T�bys fritidskarta och kartor �ver de gr�na kilarna 

Kommunen har tagit fram en karta f�r att visa v�gen till en aktiv fritid i T�by. 
Fritidskartan och en karta �ver de gr�na kilarna finns f�r avh�mtning i 
receptionen i kommunhuset.  
 

P� kommunens hemsida finns det flera olika kartor man kan ladda ner i PDF-
format, bl.a. Fritidskartan:  
taby.se/Om-Taby/Kartor-och-geografisk-information-GIS/ 
 

Vi rekommenderar ocks� ett bes�k p� naturkartan.se/grona-kilar som �r en 
guide till naturen i n�gra av Stockholmsregionens gr�na kilar. 
I Angarnkilen, Bogesundskilen och R�sj�kilen presenteras vandringsleder, 
naturreservat, entr�er och bes�ksv�rda platser med vackra bilder och 
beskrivande texter. 
Naturkartan finns �ven som APP. 
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Stolpaskogen, T�bys stadsskog 
I Stolpaskogen finns en vandringsslinga med informationsskyltar och 
pedagogiskt material f�r alla �ldrar. Karta och informationsh�fte finns p� 
kommunens hemsida http://www.taby.se/ och s�k d�refter p� Stolpaleden. 
 
 

M�rtsj�n, uppt�ck de tre vandringslederna 
Uppt�ck vandringslederna vid Hagby och runt M�rtsj�n, totalt ca 15 
kilometer. De startar fr�n var sin gr�n entr�/friluftsparkering. 
Kartor finns p� kommunens hemsida http://www.taby.se/Uppleva-och-

gora/Idrott-parker-och-friluftsliv-/motionera-vandra-och-promenera/ 
 
 

Skogsgruppen 
TNF har en skogsgrupp som med j�mna mellanrum tr�ffar representanter fr�n 
T�by kommun f�r gemensam genomg�ng av skogen i T�by.  
�r du intresserad och vill delta s� kontakta Hasse Nordin (se sid 2). 
 
 

Sk�lhamra kvighage 
T�by hembygdsf�rening och TNF hj�lps �t med att r�ja sly i Sk�lhamra 
kvighage under vintern och v�ren. P� sommaren betar det kor d�r. 
�r du intresserad och vill delta s� kontakta Hasse Nordin (se sid 2). 
P� f�rsommaren ordnar vi en blomstervandring i hagen. 
 
 

ÓBra Milj�valÓ i T�by 

Samh�llet beh�ver medvetna konsumenter f�r att skydda hotade djur, v�xter 
och naturtyper. D�rf�r startade Naturskyddsf�reningen sin milj�m�rkning f�r 
25 �r sedan. Bra Milj�val �r den enda m�rkningen i Sverige som bedrivs av en 
milj�organisation.  
Idag m�rker Naturskyddsf�reningen produkter och tj�nster inom �tta olika 
verksamhetsomr�den: Biobr�nsle, Butiker, El, F�rs�kringar, Kemiska 
produkter, Textil, Transporter samt V�rme och fj�rrkyla. F�r n�rvarande �r det 
767 olika produkter och tj�nster som �r milj�m�rkta. P� hemsidan 
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/register g�r det att s�ka 
p� vilka produkter/butiker som �r m�rkta.  
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�rsprogram augusti 2017Ðjuni 2018 
 

! AugustiÐdecember 2017 

Fladdermusguidning     
 

Torsdag den 24augusti kl. 20.00 
 
F�lj med p� spaning efter fladderm�ss i sena augustikv�llen. Hans-Georg 
Wallentinus delar med sig av sina kunskaper och guidar oss n�gra 
timmar. Vi kan hoppas f� b�de se och h�ra de olika fladdermusarter som 
finns vid N�sby slottspark. 
Samling vid grinden vid ing�ngen. Ta g�rna med ficklampa och fika.  
 
 
Mindfulness i naturen 
 

I b�rjan av september, exakt datum och plats meddelas senare p� v�r 

hemsida. 

 

Lugn vandring n�gonstans i T�by, under ledning av utbildade 
mindfulnessguider. Medtag sittunderlag. 
Information Irja Nordin tel:7563132 
 

Spaning efter h�stens flyttf�glar    
 

L�rdag den 7 eller s�ndagen den 8 oktober kl. 09.00 
 

Vilka f�glar flyttar s�derut? Tillsammans med Hasse Nordin tar vi oss 
upp p� Hagbytippens topp f�r att l�ra oss allt om flyttf�glar. Ta med fika 
och kikare om du har.  
F�r anm�lan ring Hasse Nordin torsdag den 5 oktober (se sidan 2). 
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Delta i och l�r mer om sk�tseln av Viggbyholms ekbacke 
 

S�ndagarna den 15 oktober och 12 november, kl. 09.30Ð12.30 

 

Ekbacken ca 400 m s�der om Viggbyholms g�rd �r en fin �del-l�vskog, 
tidigare under igenv�xning. Insatserna samordnas av T�by 
Naturskyddsf�rening samt T�by Hembygdsf�rening. Kom med och delta 
de dagar/tider som passar dig i de v�lbeh�vliga men f�rsiktiga 
sk�tsel�tg�rderna i detta f�r T�by unika best�nd av j�tteekar. Teori 
blandas med praktiskt arbete. Ta med n�got gott till fikapausen och g�rna 
en s�g eller sekat�r f�r buskar och grenar. F�r mer information ring Einar 
Fries (se sidan 2). 
 
 
Forts�ttning p� sk�tsel av Viggbyholms ekbacke 
 

S�ndag den 12 november kl. 09.30Ð12.30  

Se text ovan! 
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Temakv�ll:  M�nniskans f�rh�llande till naturen 
Onsdag den 22 november kl. 19.00 Ð 21.00 

 

Sedan flera �r arrangerar T�bykretsen en f�rel�sning med global 
uppv�rmning och klimatf�r�ndringar som tema.  Vi har bjudit in Alf 
Hornborg som kv�llens f�rel�sare.  Alf Hornborg �r professor i 
humanekologi vid Lunds universitet.  Humanekologi �r studiet av 
f�rh�llandet mellan m�nniska och natur i olika kulturella sammanhang.  
Infallsvinklar h�mtas fr�mst fr�n antropologi, geografi, sociologi, historia 
och ekologisk ekonomi.  
 
Alf Hornborg �r en ofta anlitad f�rel�sare.  Hos oss ska han beskriva en 
del av de slutsatser han drar av sin forskning och f�rs�ka ge f�rslag p� 
f�r�ndringsstrategier som f�rhoppningsvis ska inneb�ra att m�nskliga 
samh�llen g�r kloka v�gval i en tid d�r vi �verutnyttjar planetens 
resurser.  Alf Hornborg kommer att presentera tankar som �r ovana och 
f�r somliga kanske provocerande, men viktiga att ta del av d� v�rt lokala 
naturv�rdsarbete �ven p�verkas av ovanst�ende aspekter och perspektiv.  
Om det h�r l�ter lite dunkelt men �nd� intressant �r det b�st att komma 
den 22 november f�r att lyssna och sedan delta i fr�gestund och 
diskussion! 
 
Plats:  H�rsalen i Tibble gymnasium 
 
 
Adventskaffe med gl�gg, lussekatter och bildf�redrag 
 

Tisdag den 5 december kl. 19.00Ð21.00 

 

Kom och prata med andra natur- och milj�v�nner till adventskaffe med 
gl�gg och lussekatter.  
Kv�llens program kommer att meddelas p� hemsidan och i 
Lokaltidningen MittI. 
 
  

Plats: meddelas senare via v�r hemsida. 
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!JanuariÐjuni 2018  
 
 
Vad �r det egentligen som h�nder med den svenska skogen? 
M�ndag den 8 januari kl. 19.00Ð21.00 

 

Sebastian Kirppu �r ett v�lk�nt namn bland skogs- och natur�lskare. Hans 
genuina engagemang inspirerar m�nga och 2014 blev han bland annat 
framr�stad som Lyssnarnas val till sommarpratare i P1. 
Vi har bjudit in Sebastian f�r att dela med sig av sin kunskap om hotet 
mot naturskogarna och n�dv�ndigheten av stora skogsomr�den med god 
biologisk m�ngfald.  
 
Plats:  H�rsalen i Tibble gymnasium 

T�bys Holkh�gskola    

S�ndag den 18 februari kl. 10.00Ð12.00 

 

Vi h�ller oss inomhus och snickrar holkar av olika slag. Du �r 
v�lkommen oavsett �lder och erfarenhet av snickrande. Det blir en 
forts�ttning p� tidigare uppskattade tr�ffar och nu ger vi oss p� lite olika 
typer av holkar!  
Vill du snickra en holk f�r mesar, fladderm�ss eller kanske bin?  
Hasse ber�ttar om olika �nskem�l n�r det g�ller boende i naturen.  
 

M�let �r att alla har en f�rdig holk med sig hem. Ta med n�got gott till 
fikapausen. Antalet deltagare �r begr�nsat, plats meddelas vid anm�lan. 
Anm�lan senast m�ndag den 5 februari till Hasse Nordin (se sidan 2). 
 
 
Delta i och l�r mer om sk�tseln av Viggbyholms ekbacke   
 

S�ndagarna den 11 och 25 mars, kl. 09.30Ð12.30 

 

Vi forts�tter h�stens arbete i detta f�r T�by unika best�nd av j�tteekar, 
som finns ca 400 m s�der om Viggbyholms g�rd. Det �r en v�rdefull 
�dell�vskog, som har hotats av igenv�xning.  
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Arbetet med de f�rsiktiga sk�tsel�tg�rderna samordnas av T�by 
Naturskyddsf�rening och T�by Hembygdsf�rening. Kom med och delta 
de dagar som passar dig! 
 
Ta med n�got gott till fikapausen och g�rna en s�g eller sekat�r f�r 
buskar och grenar. F�r mer information ring Einar Fries (se sidan 2)! 
 
Forts�ttning p� sk�tsel av Viggbyholms ekbacke 
S�ndag den 25 mars kl. 09.30Ð12.30,  se text ovan. 
 
 
�SM�TE  
Tisdag den 6 mars kl. 19.00Ðca 21.00 

 
 

Vi �terkommer med �mnet till kv�llens program. Detta kommer att 
meddelas p� hemsidan och i Lokaltidningen Mitt i. Efter program och 
kaffe och hembakat f�ljer �rsm�tet som �r �ppet f�r alla medlemmar. 
V�lkomna! Motioner ska l�mnas till styrelsen senast den 6 februari 2018.  
Plats: Meddelas senare via v�r hemsida 

L�r dig att k�nna igen de vanligaste f�glarna       
 

 

L�rdag den 12 eller s�ndag den 13 maj kl. 10.00Ð12.00 

 

Nyb�rjare i f�gelskogen? D� �r du v�lkommen att f�lja med Hasse 
Nordin p� en introduktionsutflykt till f�glarnas sp�nnande v�rld. 
H�r l�r vi oss att se skillnad p� talgoxe och bl�mes, vi l�r oss att k�nna 
igen de vanligaste f�gell�tena och �var oss i att hitta f�glarna med 
kikaren. Ta g�rna med dig en kikare om du har, annars f�r du l�na en och 
provkika i Hasses tubkikare. Ta med n�got gott till fikarasten. 
Vi tr�ffas vid Ullna Strand. 
Anm�lan till Hasse Nordin torsdag den 10 maj (se sidan 2). 
 
Gr�na kilarnas dag 
 

S�ndag den 13 maj och/eller den 20 maj, ordnas i samarbete med annan 
krets, se hemsida 
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Bes�k i Hagby ekopark        
 

L�rdag den 19 eller s�ndag den 20 maj kl. 10.00 

 

F�r inte s� l�nge sedan fanns det en grund sl�ttsj� p� platsen d�r nu den 
konstgjorda kullen Hagby ekopark ligger. Vi studerar hur v�xtligheten 
utvecklas, samtidigt som vi f�ljer upp det intressanta f�gellivet. 
Anm�lan till Hasse Nordin (se sidan 2) torsdag den 17 maj 
 
 

L�r dig att k�nna igen de vanligaste �ngsv�xterna   
 

Datum best�ms senare, troligen i b�rjan av juni 

 
 

Gullviva, mandelblom, kattfot och bl� viol k�nner vi alla igen fr�n 
Taubes visa, men hur ser de ut i verkligheten? V�lkommen att f�lja med 
p� en tur bland v�ra vanligaste �ngsv�xter. Utflykten arrangeras i 
Sk�lhamra kvighage tillsammans med T�by Hembygdsf�rening. 
 

Information och anm�lan till Hasse Nordin (se sidan 2) fredag den 25 
maj. 

Fladdermusguidning     
 

Under en augusti-kv�ll kl. 20.30, exakt datum meddelas senare p� v�r 

hemsida. 

 
 

F�lj med p� spaning efter fladderm�ss i sena augustikv�llen. Hans-Georg 
Wallentinus delar med sig av sina kunskaper och guidar oss n�gra 
timmar. Vi kan hoppas f� b�de se och h�ra de olika fladdermusarter som 
finns vid N�sby slottspark. 
Samling vid grinden vid ing�ngen. Ta g�rna med ficklampa och fika.  
 
 
  



15 
 

 

!Kalendarium augusti 2017Ðjuni 2018 
 

H�sten 2017 
 
Torsd 24 augusti, kl 20.00  Fladdermusguidning i N�sby Slottspark 
 
  

B�rjan av september  Mindfulness-vandring 
 
L�r 7 okt eller s�nd 8 okt Spaning efter h�stens flyttf�glar 
 
S�n 15 okt Delta i och l�r mer om sk�tsel av ekar i 

Viggbyholms ekbacke 
 
S�n 12 nov Forts�ttning p� sk�tsel av ekarna i Viggbyholms 

ekbacke 
 
Tis 22 nov Temakv�ll: M�nniskans f�rh�llande till naturen 
 
Tis 5 dec   Adventskaffe med bildf�rel�sning 
 
V�ren 2018 
 

M�nd 8 januari F�redrag av Sebastian Kirppu:  
Vad �r det egentligen som h�nder 
med den svenska skogen? 

 
S�n 18 februari  T�by holkh�gskola 
 
Tis 6 mars   �rsm�te  
 
S�n 11 mars Delta i och l�r mer om sk�tsel av ekar i 

Viggbyholms ekbacke 
 
S�n 25 mars Forts�ttning p� sk�tsel av ekarna i Viggbyholms 

ekbacke 
 
L�r 12 eller s�n 13 maj  L�r dig att k�nna igen de vanligaste f�glarna 
 
L�r 19 eller s� 20 maj   Bes�k i Hagby ekopark 
 
B�rjan av juni  L�r dig att k�nna igen de vanligaste �ngsv�xterna 

 
Slutet av augusti, kl 20.30  Fladdermusguidning i N�sby Slottspark 

 
 

 
  




