PROGRAM 2019
PLOGGING
MÅNDAG 29 APRIL

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
TISDAG 26 MARS
____________________________

Vi träffas vid scenen i Sjödalsparken för att
ta en plogging-runda tillsammans. Vad är
plogging? Jo, att slå två flugor i en smäll:
man joggar och plockar skräp. Vi har på
oss kläder efter väder och anpassar runda
och tempo efter skräp och löparnivå. Ta
på dig vantar om du inte vill ta i skräpet påsar får ni på plats. Nu gör vi en insats för
Huddinge och oss själva!
Tid: Måndag den 29 april kl. 18.
Plats: Sjödalsparken.
Hitta hit: Håll vänster genom Huddinge
centrum från stationen sett.
Ta med: Vantar och kläder efter väder.
Kontaktperson: Alexandra Blomqvist,
ablomqvi@kth.se eller tel. 070-685 95 57.

Tid: Tisdag 26 mars kl. 18:30
Plats: Folkes, Aprikosa rummet
Sjödalstorget 1, Huddinge centrum
Föreläsningen är ännu inte fastställd
utan kommer att annonseras i Mitt i Huddinge, på hemsidan och på Facebook.
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 30 MARS
kl. 20.30–21.30
Glöm inte att släcka ljuset!

Svarthätta. Foto: Rolf Larsson

Se på Huddinge.se om vad Huddinge
kommun har för aktivitet under Earth Hour.

GRODANS DAG
SÖNDAG 14 APRIL

Kom och fira Grodans dag tillsammans
med Rädda Långsjöns Grodor/Långsjö
Fastighetsägareförening, Älvsjö Miljöråd,
Stockholms Naturskyddsförening och
Huddinge Naturskyddsförening!
Tid: Söndag den 14 april kl. 13-16.
Plats: Långsjön, östra delen. Vid Långsjöparken, Stambanevägen 108.
Hitta hit: Se webben, ange Långsjöparken,
Huddinge.
Ta med: Ordentliga skor eller stövlar.
Kontaktperson: Jessica Eklund,
jessica.natur@gmail.com.

INVIGNING AV HUDDINGELEDEN
SÖNDAG 28 APRIL

Vi kommer finnas på plats under Huddinge
kommuns invigning av Huddingeleden vid
Sundby gård. Möt oss där!
Läs mer om invigningen på Huddinge.se
Tid: Söndag 28 april kl. 9.30 – 13.30
Hitta hit: Buss 865 till Gladövägens busshållplats och sedan promenad därifrån
eller buss 709 till Sundby Gård.

VÅRFÅGELSÅNG I LUNDEN I SJÖTORP
SÖNDAG 12 MAJ

Lunden ingår i Drevvikens naturreservat.
Här finns ängar och höga granar, strandområden med vackra ädellövskogar och
unik svämskog. Vi lyssnar på fågelsången
och guidas av Staffan Brunborg som i
många år fotograferat och följt fågellivet i
Lunden.
Tid: Söndag den 12 maj kl. 8-12.
Plats: Parkeringen vid Sjötorpsvägen.
Hitta hit: Infart från Gamla Nynäsvägen,
fortsätt till fots till järnvägen. Från pendeltåget i Skogås, följ järnvägen söderut till
Sjötorpsvägen eller ta buss 830 eller 831
till hållplats Sjötorpsvägen.
Ta med: Kikare och matsäck. Kläder efter
väder.
Anmälan: Senast 10 maj om du kommer,
till Eva Eriksson Sund, evaeriksson21@
yahoo.se, tel. 072-858 74 81.

Natursnokarna sommar:
HÅVA VID STRANDEN I FÅRHAGEN
SÖNDAG 2 JUNI

Barnet och dennes vuxne medupptäckare
undersöker kryp och kladd vid strandkanten, det finns liv överallt, även på sjöbotten
och bland strandväxterna! Kom och lär dig
något nytt eller ChillOut Ute, det är bara så
härligt! Låt dig bli omrörd av skogens och
vattnets sus och brus.
Tid: Söndag den 2 juni kl.11-13.
Plats: Sundby gårds busshållplats.
Hitta hit: Buss 709 från Huddinge station
till Sundby gård eller buss 865 till Gladövägen med kort promenad till Sundby.
Ta med: Flytväst (obligatoriskt) stövlar,
regnkläder, sittunderlag, extra vantar, håv,
lupp, hink, spade och egen fika. Grillen
tänds kl 12.
Anmälan: Senast söndag 26 maj på sms
till Camilla Billerstam, tel. 070-318 10 59.
DE VILDA BLOMMORNAS DAG
SÖNDAG 16 JUNI
Se på Huddinge.se om vad Huddinge
kommun har för aktivitet under De vilda
blommornas dag

GUIDNING AV CIKADAPARKEN
OCH FJÄRILSTRÄDGÅRDEN I SUNDBY
LÖRDAG 15 JUNI & SÖNDAG 7 JULI

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 den 15 juni kl. 13-14 och
söndag den 7 juli kl. 13-14.
Plats: Sundby Gårds busshållplats.
Hitta hit: Buss 865 till Gladövägens busshållplats och sedan promenad därifrån
eller buss 709 till Sundby Gård.
Anmälan: Senast fredag 14 juni resp.
lördag 6 juli till Outi Kilkki,
outi.kilkki@gmail.com, tel. 076-777 55 66.

Naturskyddsföreningen Huddinge
www.huddinge.naturskyddsforeningen.se

Layout: Karin Schmidt

Som Faunaväktare rapporterar man sitt
fynd till Artportalen, www.artportalen.se,
där det blir tillgängligt för andra att se.
Genom samarbete kan kunskapen
användas inom naturvårdsarbete, miljöövervakning och vid bevarandearbete av
rödlistade arter. ArtDatabanken är nationell
koordinator för faunaväkteriet och
Pavel Bina, entomolog och samordnare på
ArtDatabanken kommer visa hur rapporteringen fungerar. Vi kommer titta på hur
bastardsvärmarnas livsmiljöer ser ut och
artbestämma då vi förhoppningsvis även
hittar någon av de 7 arter som finns.
Tid: Söndag den 30 juni kl.13.00 till ca 15
Plats: Samling Entré Ågesta, Ridstallet
Hitta hit: Buss 833 till hållplats Ågesta gård
Ta med: Kläder efter väder och fika. Vid
fint väder avslutar vi exkursionen med fika.
Anmälan: Senast fredag 28 juni till
Jessica Eklund, jessica.natur@gmail.com,
tel.073-583 50 34.

SVAMPARNA OCH DET EKOLOGISKA
KRETSLOPPET
LÖRDAG 20 JULI

Mycelen är våra dolda superhjältar som
ser till att det ekologiska kretsloppet fungerar. Följ med på en garanterat spännande
upplevelse i Flemingsbergsskogen med
Kjell Hedberg, mykorrhizamykolog, som tar
med er ut i naturens utkanter.
Tid: Lördag den 20 juli kl. 10.30.
Plats: Parkeringen vid Visättra sportcenter.
Hitta hit: Buss 704 till Visättra.
Ta med: Svampkorg och fika.
Kontaktperson: Kjell Hedberg,
tel. 070-590 11 43.

Plats: Parkeringen vid Visättra sportcenter.
Hitta hit: Buss 704 till Visättra.
Ta med: Svampkorg och fika.
Kontaktperson: Kjell Hedberg,
tel. 070-590 11 43.

Natursnokning. Foto: Camilla Billerstam

EXKURSION OCH FAUNAVÄKTERI
I ÅGESTA - BASTARDSVÄRMARE OCH
ANDRA FJÄRILAR
SÖNDAG 30 JUNI

Natursnokarna höst:
VÄXTER OCH DJUR I SKOG OCH MARK
SÖNDAG 1 SEPTEMBER
Det är fullt av växter på en gräsmatta och
olika färger, former och lukter. Kom och
kryp dig ner bland gröna blad, mossor och
lavar. Med lupp har du en helt ny värld att
upptäcka. Utsökta mönster och olikheter,
allt är inte grönt som glimmar men du kommer garanterat vara storögd efter denna
dag! Vi försöker lära oss några namn och
tittar i böcker för inspiration.
Tid: Söndag den 1 september kl.11-13.
Plats: Sundby gårds busshållplats.
Hitta hit: Buss 709 från Huddinge station
till Sundby gård eller buss 865 till Gladövägen med kort promenad till Sundby.
Ta med: Flytväst (obligatoriskt), stövlar,
regnkläder, sittunderlag, extra vantar, håv,
lupp, hink, spade och egen fika. Grillen
tänds kl 12.
Anmälan: Senast söndag 25 augusti
på sms till Camilla Billerstam,
tel. 070-318 10 59.

Medhjälpare
till Natursnokarna
Trivs du i naturen och är gärna omgiven av
barn? Då är det precis dig vi söker!
Vår Natursnoksledare Camilla söker en
medhjälpare till natursnokarnas aktiviteter
från och med i år. Aktiviteterna kommer
under 2019 att vara två stycken och hållas på
helger, men förhoppningen är att kunna utöka
dessa till fyra stycken på ett år.
Tycker du att detta låter intressant? Tveka
inte att höra av dig till Camilla Billerstam,
tel. 070-318 10 59 eller någon av oss för mer
information eller för att anmäla ditt intresse.

Miljömedveten medmänniska
sökes
Tycker du om att vara ute i naturen och är
intresserad av att sprida den passionen?
Är du dessutom intresserad av hållbarhet och
verkligen brinner för detta? Då vill vi höra mer
från dig!
Just nu söker vi fler aktiva till Naturskyddsföreningen i Huddinge. Det kan röra sig
om att du vill hålla i en aktivitet, att du har
en egen kärnfråga som du tycker är extra
viktig att jobba med eller att du har specialistkunskap på ett visst område. Oavsett ditt
utgångsläge så är vi intresserade av att höra
mer om dig.
Vi är idag ett litet glatt gäng som ses en
gång i månaden för att i huvudsak diskutera
vad som gjorts och vad vi behöver göra för
att bidra så gott vi kan för att sprida vår passion för naturen.
Det är en enorm tillgång att få träffa likasinnade att prata med om sin klimatångest eller
få tips av på fina naturdokumentärer att se.
Vi peppar och inspirerar varandra med olika
positiva saker på naturområdet som hänt sen
sist.
Låter det här som ett gäng du skulle trivas
med? Eller blir du bara lite nyfiken? Hör av
dig till oss, vi vill gärna höra mer om dig!

MILJÖMINGEL
ONSDAG 13 NOVEMBER
MATSVAMP I HUDDINGE
LÖRDAG 24 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 Naturskyddsförening och svampkunnige Kjell Hedberg,
ordförande i Söderorts svampförening.
Tid: Lördag den 24 augusti kl. 10.30.

Tycker du att det är intressant att prata om
natur och miljö och vill träffa likasinnade?
Alla är välkomna att träffa oss för en pratstund och något att dricka under det här
miljöminglet! Varmt välkomna!
Tid: Onsdag 13 november kl. 18-21
Plats: Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge
centrum
Kontaktperson: Jessica Eklund,
jessica.natur@gmail.com.

Naturskyddsföreningen Huddinge
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Alexandra Blomqvist
ablomqvi@kth.se eller tel. 070-685 95 57

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

Våra aktiviteter arrangeras
i samarbete med Studiefrämjandet

