PROGRAM 2020
SPÅRPROMENAD MED RICHARD VESTIN
SÖNDAG 5 APRIL

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
TISDAG 24 MARS
____________________________

Vi går på spårjakt i skogen kring Balingsta
och Mörtsjön med Huddinges egen naturinformatör Richard Vestin. Richard berättar
mer om de spår vi ser och djuren bakom
dem. Hela familjen är välkommen!
Tid: Söndag 5 april kl. 11.
Plats: Vi träffas vid Balingsnäs busshållplats
Kontaktperson: Alexandra Blomqvist
ablomqvi@kth.se eller 070-685 95 57

Årsmöte och information om Operation: Rädda Bina. Per Bengtson från
rikskansliet kommer och berättar om
projektet Operation: Rädda Bina, om
hotet mot våra vilda bin och andra
viktiga pollinatörer och hur vi kan hjälpa
dem genom åtgärder i samhället och i
våra egna trädgårdar. En representant
från kommunen kommer finnas på plats
för dialog kring hur Huddinge kan bli en
mer bivänlig kommun och det kommer
även finnas möjlighet att göra sitt egna
bihotell.
Tid: Tisdag 24 mars kl. 18:30.
19:30 börjar årsmötet.
Plats: Folkes, Aprikosa rummet
Sjödalstorget 1, Huddinge centrum
Kontaktperson: Alexandra Blomqvist,
ablomqvi@kth.se eller 070-685 95 57
Motioner kan mailas till:
ablomqvi@kth.se
Eller postas till:
Naturskyddsföreningen i Huddinge
c/o Alexandra Blomqvist, Domarvägen 7,
141 62 Huddinge

Sjötorpsvägen eller ta buss 830 eller 831
till hållplats Sjötorpsvägen.
Ta med: Kikare, matsäck, kläder efter väder.
Anmälan: Senast fredag 15 maj till Eva
Eriksson Sund, evaeriksson21@yahoo.se,
tel. 072-858 74 81.

PLOGGING VID SUNDBY/GLADÖ
ONSDAG 29 APRIL

På Svenska Friluftsdagen gör vi en insats
för friluftsmiljön vid Sundby och Gladö
genom att ta en ploggingrunda tillsammans. Vad är plogging? Jo, att vi slår två
flugor i en smäll och joggar samtidigt som
vi plockar skräp. Vi har på oss kläder efter
väder och anpassar runda och tempo efter
mängden skräp. Kom hela familjen - påsar
får ni på plats (om ni inte har en tygpåse
som ni kan kan ta med och tvätta efteråt).
Låt oss fräscha upp miljön vid Sundby och
Gladö!
Tid: Onsdag 29 april kl. 18.
Plats: Vi träffas vid busshållplatsen i Sundby
Ta med: Vantar (om ni inte vill ta i skräpet)
och eventuell skräppåse (tvättbar)
Kontaktperson: Alexandra Blomqvist
ablomqvi@kth.se eller 070-685 95 57

EARTH HOUR
LÖRDAG 28 MARS kl. 20.30–21.30
Glöm inte att släcka ljuset!
PLOGGING VID GÖMMAREN
SÖNDAG 29 MARS

Denna dag gör vi en insats för sjön Gömmaren genom att ta en ploggingrunda tillsammans. Vad är plogging? Jo, att vi slår
två flugor i en smäll och joggar samtidigt
som vi plockar skräp. Vi har på oss kläder
efter väder och anpassar runda och tempo
efter mängden skräp. Kom hela familjen
- påsar får ni på plats (om ni inte har en
tygpåse som ni kan kan ta med och tvätta
efteråt). Låt oss fräscha upp Gömmaren
inför badsäsongen!
Tid: Söndag 29 mars kl. 11.
Plats: Vi träffas vid badstranden
Hitta hit: Ta Ryttarvägen ner mot badplatsen
Ta med: Vantar (om ni inte vill ta i skräpet)
och eventuell skräppåse (tvättbar)
Kontaktperson: Alexandra Blomqvist
ablomqvi@kth.se eller 070-685 95 57

Svarthätta. Foto: Rolf Larsson

VÅRFÅGELSÅNG I LUNDEN I SJÖTORP
SÖNDAG 17 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 Rolf Larsson som i många
år fotograferat och följt fågellivet iLunden.
Tid: Söndag den 17 maj kl. 9-13.
Plats: Parkeringen vid Sjötorpsvägen.
Hitta hit: Infart från Gamla Nynäsvägen,
fortsätt till fots till järnvägen. Från pendeltåget i Skogås, följ järnvägen söderut till

Foto Jessica Eklund

SPINDELEXKURSION OCH FAUNAVÄKTERI
I FLEMINGSBERGSVIKEN
SÖNDAG 31 MAJ
Kajsa Mellbrand är projektledare för
Faunaväkteriet, småkryp- och spindelexpert, och kommer att guida oss i spindlarnas spännande värld. Runt Flemingsbergsviken besöker vi ett flertal olika
livsmiljöer med olika arter. Är du spindelrädd? Ta tillfället i akt att utmana dig själv!
Under fikapausen kommer vi att få höra
om hur det fungerar att vara faunaväktare.
Faunaväkteriet är ett övervakningsprojekt
för hotade småkryp, som drivs av Sveriges
Entomologiska Förening i samarbete med
Artdatabanken. Vem som helst kan delta,
oavsett kunskapsnivå! Utflykten tar vid fint
väder ca 3-4 timmar inklusive fikapaus. Vi
startar och slutar på samma plats.
Tid: Söndag 31 maj kl. 11:00
Plats: Samling vid p-plats vid naturreservatsskylten korsningen Tellusvägen/
Urminnesvägen
Hitta hit: Buss 705 till Solgård och sedan
kort promenad till Flemingsbergsviken
Ta med: Fika, kläder efter väder. Om du
har ta gärna med paraply, håv, lupp och
små burkar för insamling av spindlar.
Anmälan: Anmäl dig senast fredag 29 maj
till Jessica Eklund,jessica.natur@gmail.
com eller 073-583 50 34

Naturskyddsföreningen Huddinge
www.huddinge.naturskyddsforeningen.se

GUIDNING AV CIKADAPARKEN
OCH FJÄRILSTRÄDGÅRDEN I SUNDBY
SÖNDAG 7 JUNI & SÖNDAG 28 JUNI

Outi Kilkki, vår cikadaguide 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.Omgiven av grönskan kommer
vi även få höra lyrik uppläst av medlemmar från Karin Boye- sällskapet, Gunnar
Ekelöf-sällskapet och Harry Martinsonsällskapet. Välkommen!
Tid: Söndag 7 juni kl. 13-14 och söndag
28 juni kl. 13-14.
Plats: Samling vid Sundby Gårds busshållplats.
Hitta hit: Buss 865 till Gladövägens busshållsplats och sedan promenad därifrån
eller buss 709 till Sundby Gård.
Anmälan: Anmäl senast 5 juni respektive
26 juni om du kommer, till Outi Kilkki,
outi.kilkki@gmail.com, tel. 076-777 55 66.

MATSVAMP I HUDDINGE
SÖNDAG 6 SEPTEMBER

Svampens dag! Vad, finns det mumsiga
matsvampar i Huddinge? Jo, det finns en
hel del matarter nästan året om i vår natur.
Kom och upptäck med oss på Huddinge
Naturskyddsförening och svampkunnige
Kjell Hedberg, ordförande i Söderorts
svampförening.
Tid: Söndag 6 september kl. 10.
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.

PLOGGING I HUDDINGE CENTRUM
LÖRDAG 19 SEPTEMBER

På World Cleanup Day gör vi en insats
för miljön kring Huddinge centrum genom
att ta en ploggingrunda tillsammans. Vad
är plogging? Jo, att vi slår två flugor i en
smäll och joggar samtidigt som vi plockar
skräp. Vi har på oss kläder efter väder och
anpassar runda och tempo efter mängden
skräp. Kom hela familjen - påsar får ni på
plats (om ni inte har en tygpåse som ni
kan kan ta med och tvätta efteråt). Låt oss
fräscha upp Huddinge centrum!
Tid: Lördag 19 september kl. 11.
Plats: Vi träffas vid scenen i Sjödalsparken
Ta med: Vantar (om ni inte vill ta i skräpet)
och eventuell skräppåse (tvättbar)
Kontaktperson: Alexandra Blomqvist
ablomqvi@kth.se eller 070-685 95 57.

FÖRELÄSNING OM FAUNAVÄKTERI
LÖRDAG 10 OKTOBER

Kajsa Mellbrand är projektledare för
Faunaväkteriet, småkryp- och spindelexpert, och kommer att berätta om hur det
fungerar att vara faunaväktare. Faunaväkteriet är ett övervakningsprojekt för
hotade småkryp, som drivs av Sveriges
Entomologiska Förening i samarbete med
Artdatabanken.
Tid: Lördag 10 oktober kl. 14-15.
Plats: Skogås bibliotek, Skogås centrum,
Skogåstorget 7-9
Anmälan: Senast tisdag 6 oktober till
Jessica Eklund,jessica.natur@gmail.com
eller 073-583 50 34.

FLER DATUM SOM KAN INSPIRERA
TILL EN NATUR - OCH MILJÖVÄNLIG
HANDLING ELLER ETT ÄVENTYR
Skogens dag 22 januari
Internationella skogsdagen 21 mars
Internationella vattendagen 22 mars
Fascinerande växters dag 18 maj
Biologiska mångfaldens dag 22 maj
Nordiska kusträddardagen i maj
Världsmiljödagen 5 juni
Naturnatten 5 juni
World Ocean Day 8 juni
Vilda blommornas dag 21 juni
Internationella Vegandagen 1 november
Nordiska klimatdagen 11 november

NATURSNOKSLEDARE SÖKES
Trivs du ute i naturen och att lära barn om
naturen? Då är det precis dig vi söker!
Som blivande Natursnoksledare får du gå
vår mycket uppskattade Natursnokskurs
som i maj 2020 kommer hållas på Öland.
Där kommer du få lära dig mer om hur du
inspirerar och lär barnen om djur och natur
på ett lekfullt sätt.
Tycker du att detta låter intressant? Tveka
inte att höra av dig till naturskyddsforeningenhuddinge@gmail.com eller någon av oss
för mer information eller för att anmäla ditt
intresse. Några ord från förra Natursnoksledare Camilla:
Varför ville du gå kursen för att bli Natursnoksledare?
- Jag började för att få kontakt med andra
föräldrar och göra roliga aktiviteter i skogen
med våra barn.
Vad tycker du är det bästa med att vara
Natursnoksledare?
-Det är givande för småbarnsföräldrar, att
få ha roligt och göra lekar med barnen i
naturen. Det är gratis aktiviteter som förgyller
livet för mig och min son enormt! Det blir en
tillgång för nya intresseområden, för oss har
insekter blivit ett nytt 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!
Alexandra Blomqvist,ablomqvi@kth.se eller
tel. 070-685 95 57.

Naturskyddsföreningen Huddinge
www.huddinge.naturskyddsforeningen.se
Håll koll på Facebook och hemsidan för eventuella ändringar i programmet!
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