
PROGRAM  2018 
Vår & sommar   

Naturskyddsföreningen Huddinge 
 

www.huddinge.naturskyddsforeningen.se

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
TISDAG 13 MARS 
____________________________ 
 
Tid: Tisdag 13 mars kl 18:30
Plats: Aprikosa rummet, Kulturhuset, 
Sjödalstorget 1, Huddinge centrum.
Föredrag av Emma Kronborg om  
Ekologisk Hudvård och Läkeväxter.

Motioner kan mailas till:
jessica.natur@gmail.com
Eller postas till:
Naturskyddsföreningen i Huddinge
c/o Jessica Eklund
Össjövägen 7
141 91 Huddinge

EARTH HOUR 
LÖRDAG 24 MARS 
kl. 20.30–21.30
Glöm inte att släcka ljuset!

NATURSNOKARNA VÅR,  
TRÄDKNOPPAR, VÄXTER OCH FÅGEL-
KVITTER, ÅGESTA FÅGELTORN
SÖNDAG 8 APRIL
Barnet och dennes vuxne medupptäck-
are turas om att uppleva träd med alla 
andra sinnen än med synen, med hjälp 
av ögonbindlar, hur luktar trädet, hur 
känns barken, hur låter trädet? Utforskar 
sedan olika slags trädknoppar, och har 
art-stafett på ängen intill tornet. Vi visar 
och lär varandra. Måla växter och fåglar 
på ett jättepapper. Vi spanar fågel med 
kikare och lyssnar på sorlet från fåg-
larna, ser fåglarna olika ut när de flyger 
upp och runt, hur känns det i halsen att 
härma fågelsång; kvidevitt, ka-kaa, twitt-
tvi, ouii-ouii.
Tid: Söndag den 8 april kl.11-13
Plats: Samling vid buss station Ågesta 
gård.

Hitta hit: Buss 833 från Farsta strand till 
Ågesta gård. Naturreservatet parkering är 
söder om Ågesta ridskola.
Ta med: Stövlar, regnkläder, kikare, lupp, 
hink, egen fika gärna med varm dryck (inte 
grilllning idag)
Information: Vägar och nedre plan på få-
geltornet är funktionsanpassade. Det finns 
ingen toalett, men ta med en liten spade 
och gräv en grop som du sedan täcker 
över.Bibliotekboktips för barn funkar även 
som nattsaga: Trädens knoppar, av Rapp. 
Sofis trädexpedition, av Casta. Första 
fågelboken, av Klinting. Bibliotekboktips 
för vuxna;  Lugn av naturen, av Ottosson. 
Leka och lära matematik ute, av Molander.
Anmälan: Senast 3 april på sms till  
Camilla Billerstam, tel. 070-318 10 59

EXKURSION OCH FAUNAVÄKTERI I  
FLEMINGBERGSVIKEN - GRODDJUR 
SÖNDAG 15 APRIL
Som Faunaväktare rapporterar man sitt 
fynd till Artportalen, www.artportalen.se, 
där det blir tillgängligt för andra att se. Ge-
nom samarbete kan kunskapen användas 
inom naturvårdsarbete, miljöövervakning 
och vid bevarandearbete av rödlistade 
arter. ArtDatabanken är nationell koordi-
nator för faunaväkteriet och Pavel Bina, 
entomolog och samordnare på ArtData-

banken kommer visa hur rapporteringen 
fungerar. Vi kommer titta på hur groddju-
rens livsmiljöer ser ut, lyssna på läten och 
artbestämma då vi förhoppningsvis även 
hittar ett groddjur.
Tid: Söndag den 15 april kl. 18.00.
Plats: Samling vid parkeringen vid natur-
reservatsskylten korsningen Tellusvägen/
Urminnesvägen.
Hitta hit: Buss 705 till Solgård och sedan 
kort promenad till Flemingsbergsviken.
Ta med: Kläder efter väder.
Anmälan: Senast fredag 13 april om du 
kommer, till Jessica Eklund,  
jessica.natur@gmail.com,  
tel.073-5835034. Faunaväkteri är en 
ideell övervakning av hotade djur.
 
 
VÅRFÅGELSÅNG I LUNDEN I SJÖTORP
SÖNDAG 6 MAJ
Lunden ingår i Drevvikens naturreservat. 
Här finns ängar och höga granar, strand-
områden med vackra ädellövskogar och 
unik svämskog. Vi lyssnar på fågel-
sången och guidas av Rolf Larsson som 
i många år fotograferat och följt fågellivet 
i Lunden. 
Tid: Söndag den 6 maj kl. 8-12.
Plats: Parkeringen vid Sjötorpsvägen.
Hitta hit: Infart från Gamla Nynäsvägen, 
fortsätt till fots till järnvägen. Från pendel-
tåget i Skogås, följ järnvägen söderut till 
Sjötorpsvägen eller ta buss 830 eller 831 
till hållplats Sjötorpsvägen. 
Ta med: Kikare och matsäck. Kläder efter 
väder.  
Kontaktperson:Rolf Larsson, tel. 070-
649 90 92. Se Rolfs bilder på  
www.rolfla.se/skogas



Våra aktiviteter arrangeras 
i samarbete med Studiefrämjandet

Naturskyddsföreningen Huddinge 
 

www.huddinge.naturskyddsforeningen.se

Håll koll på Facebook och hemsidan 
för eventuella ändringar i programmet!

Fler AKTIvA söKes! 
Är du natur- och miljöintresserad och 
har lite tid över? Vi behöver bli fler så 
är du intresserad av att engagera dig 
så tveka inte att höra av dig till oss.
   Exempel på arbetsområden;  
styrelsearbete, starta intressegrupp 
för det just du brinner för, svara på 
remisser, sköta hemsida och sociala 
medier, medlemsarbete, program-
arbete, naturguidning, fota, skriva 
artiklar m.m.  
Vi hörs!
Hälsningar Jessica Eklund
jessica.natur@gmail.com
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GUIDNING AV CIKADAPARKEN OCH 
FJÄRILSTRÄDGÅRDEN I SUNDBY 
LÖRDAG 16 JUNI & SÖNDAG17 JUNI
Outi Kilkki från Naturskyddsföreningen 
i Värmdö visar området där Huddinges 
bergscikador finns samt berättar om 
vår fjärilsträdgård. Hon kommer även 
berätta om biologisk mångfald och hur 
viktigt det är för fungerande ekosystem.
Ta gärna med fika. Välkommen! 
Tid:Lördag den16 juni kl.13-14 och  
söndag den 17 juni kl. 13-14.
Plats:Samling vid Sundby Gårds buss-
hållplats.
Hitta hit:Buss 865 till Gladövägens 
busshållplats och sedan promenad däri-
från eller buss 709 till Sundby Gård.
Anmälan:Senast fredag den 15 juni om 
du kommer, till Outi Kilkki,outi.kilkki@
gmail.com, tel. 076-777 55 66.

SVAMPARNA OCH DET EKOLOGISKA 
KRETSLOPPET
LÖRDAG 7 JULI
Mycelen är våra dolda superhjältar som 
ser till att det ekologiska kretsloppet 
fungerar. Följ med på en garanterat 
spännande upplevelse i Flemingsbergs-
skogen med Kjell Hedberg, Mykorrhiza-
mykolog, som tar med er ut i naturens 
utkanter.
Tid: Lördag den 7 juli kl. 10.30.
Plats: Samling vid parkeringen vid  
Visättra sportcenter.
Hitta hit: Buss 704 till Visättra.
Ta med: Svampkorg och fika.
Kontaktperson: Kjell Hedberg,  
tel. 070-590 11 43.

MATSVAMP I HUDDINGE
LÖRDAG 18 AUGUSTI
Vad, finns det mumsiga matsvampar i 
Huddinge? Jo det finns en hel del mat-
arter nästan året om i vår natur. Kom och 
upptäck med oss på Huddinge Natur-
skyddsförening och svampkunnige Kjell 
Hedberg, ordförande i Söderorts svamp-
förening. 
Tid: Lördag den 18 augusti kl. 10.30.
Plats: Samling vid parkeringen vid Visättra 
sportcenter.
Hitta hit: Buss 704 till Visättra.
Ta med: Svampkorg och fika.
Kontaktperson: Kjell Hedberg,  
tel. 070-590 11 43.

FORESTFLOW  
– RÖRELSE I SKOGSGLÄNTAN, FÖR 
FÖRÄLDRAR OCH BARN, 2-10 år 
SÖNDAG 28 OKTOBER
Lätt gympa för barn och dess medupp-
täckare, mitt ute bland växter och djur.Vill 
du hoppa och skutta runt i skogen, bland 
stubbar och stenar? Häng med, det är ju 
här det händer. Använd hela kroppen och 
var som vilket djur du vill. Kanske som en 
lurande busig räv, som en vaggande varm 
igelkott, som en nyfiken hungrig bäver, el-
ler som en flaxande kråka? 
   Kanske får du göra lite som du vill, kan-
ske härmar du din medupptäckande vuxne 
som försöker likna en flaxande trana, 
kanske lyssnar du på Bosse som gärna 
vill visa hur du mjukt kan träna balans, 
hitta din inre styrka och ha jätteroligt och 
barnsligt, rakt ute i skogens sus. Du kom-
mer garanterat hitta tallbarr i halsduken 
och få en doft av mossa, så härligt och 
spännande, va!

Tid: Söndag den 28 oktober kl.11-14.
Plats: Samling kl.11 vid Sundby Gård 
busstation (Huddinge kommun) och 
parkering.
Hitta hit: Buss 709 från Huddinge stn 
kl.10.41 till Sundby gård. (Eller buss 865 
till Gladövägen och gå 700 m.)
Information: Funktionsanpassad par-
kering: Ja, från gångvägen från stora 
parkeringen på Ebbadalsvägen, sedan 
200 m gångväg norrut till Orlången och 
grillplatsen med vindskydd.
Toalett: Ja men tyvärr 10 min gångväg 
ifrån vår strand, funktionsanpassad toa-
lett i raststugan (grannhus med Sundby 
värdshus).
Ta med: flytväst (obligatoriskt för bar-
nen), stövlar, regnkläder, egen fika (vid 
grillplats), håv, lupp, hink, spade.
Anmälan: Senast 21 oktober på sms till 
Camilla Billerstam, tel. 070-318 10 59.


