
PLOGGING VID DREVVIKEN 
LÖRDAG 17 APRIL
Denna dag gör vi en insats för Drevviken 
och dess strandkant genom att ta en plog-
gingrunda tillsammans. Vad är plogging? 
Jo, att vi slår två flugor i en smäll och 
joggar samtidigt som vi plockar skräp. I är-
lighetens namn brukar det bli mer betoning 
på det sistnämnda dock. Vi har på oss 
kläder efter väder och anpassar runda och 
tempo efter mängden skräp och de som är 
med för dagen. Kom gärna hela familjen 
och ta gärna med en tvättbar tygpåse som 
ni kan lägga skräpet i och tvätta efteråt.
Tid: Lördag 17 april kl. 11.
Plats: Vi träffas vid Stortorpsbadet, Stor-
torpsvägen 61 i Trångsund (leta efter Na-
turskyddsföreningens gröna värdinneband)
Ta med: Vantar (om ni inte vill ta i skräpet) 
och eventuell skräppåse (tvättbar)
Anmälan: Eva Eriksson Sund, evaeriks-
son21@yahoo.se eller 072-858 74 81

FAMILJEVANDRING MED VÅRFÅGELSÅNG
SÖNDAG 9 MAJ
Barn och vuxna går en kortare vandring 
genom skogen vid Källbrinks friluftsom-
råde. Vi lyssnar till fåglarnas vårsång och 
spanar efter olika arter tillsammans med 
vår fågelguide Benjamin Bohman. Medtag 
gärna kikare och fågelbok om ni har, samt 
gärna något att fika med efteråt.
Tid: Söndag 9 maj kl. 9-10.30
Plats: Vi möts vid Café Nytorp, Gamla 
Stockholmsvägen 89, Huddinge
Ta med:Gärna kikare och fågelbok om ni 
har, samt gärna något att fika med efteråt.
Anmälan: Senast 1 maj till Lisa Mannberg 
070-848 87 50 

SPINDELEXKURSION OCH FAUNAVÄKTERI 
I FLEMINGSBERGSVIKEN 
SÖNDAG 30 MAJ
Kajsa Mellbrand är projektledare för 
Faunaväkteriet, småkryp- och spindel-
expert, och kommer att guida oss i spind-
larnas spännande värld. Runt Flemings-
bergsviken besöker vi ett flertal olika livs-
miljöer 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!  
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH
FÖREDRAG OPERATION: RÄDDA BINA 
ONSDAG 24 MARS 

Isak Isaksson från rikskansliet kommer 
och berättar om projektet Operation: 
Rädda Bina, om hur vi kan gynna våra 
vilda bin och andra viktiga pollinatörer 
genom åtgärder i våra trädgårdar och i 
närmiljön. Naturguiden Richard Vestin 
och Klimat- och stadsmiljönämndens 
ordförande Christian Ottosson kommer 
finnas på plats som representanter från 
kommunen för dialog kring hur Huddinge 
kan bli en mer bivänlig kommun och för 
att berätta om vad kommunen gör idag 
för vilda bin och pollinatörer. Vid fysiskt 
event (vilket vi hoppas på) kommer det 
även finnas möjlighet att göra sitt egna 
bihotell.
Tid: Onsdag 24 mars kl. 18:30. Årsmö-
tet börjar 19:30. 
Plats: Lilla Salen på Folkes, Sjödalstor-
get 1, Huddinge centrum
Anmälan: Alexandra Blomqvist, ablom-
qvi@kth.se eller 070-685 95 57 
Motioner mailas till: ablomqvi@kth.se
Eller postas till: Naturskyddsföreningen 
i Huddinge, c/o Alexandra Blomqvist, 
Domarvägen 7 lgh1302,14162 Huddinge

Utflykten tar vid fint väder ca 3-4 timmar 
inklusive fikapaus. Vi startar och slutar på 
samma plats.
Tid: Söndag 30 maj kl. 11           
Plats: Samling parkeringen vid naturreser-
vatsskylten 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: Senast fre 28 maj till jessica.
natur@gmail.com eller 073-583 50 34

BESÖK PÅ KASTELLETS GÅRD
LÖRDAG 5 JUNI
Ta med hela familjen och följ med oss till 
Kastellets gård på Världsmiljödagen. Karin 
och Daniel berättar om livet på gården och 
visar oss runt bland djuren och allt annat 
som hör gårdslivet till. I dagsläget finns 
fjällkor, höns, några kaniner och bikupor på 
gården. Kika gärna på gårdens Instagram 
@kastelletsgard.
Glöm inte att anmäla er till Alexandra då 
det är begränsat antal platser till detta 
event. (Icke-medlemmar är välkomna men 
bidrar då med valfritt belopp till fören-
ingen).
Tid: Lördag 5 juni kl. 11-12
Plats: Vi träffas på gårdsplanen på Löv-
bergavägen 2
Anmälan: Senast torsdag 3 juni till Alex-
andra Blomqvist, ablomqvi@kth.se eller 
070-685 95 57

GUIDNING AV CIKADAPARKEN  
OCH FJÄRILSTRÄDGÅRDEN I SUNDBY  
SÖNDAG 20 JUNI & SÖNDAG 4 JULI
Outi Kilkki, vår cikadaguide visar området 
där Huddinges bergscikador finns
samt berättar om vår fjärilsträdgård. Hon 
kommer även berätta om biologisk mång-
fald 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 Martinson-sällskapet. 
Tid: 20 juni kl. 13-14 och 4 juli kl. 13-14.
Plats: Samling Sundby Gårds busshpl.
Hitta hit: Buss 865 till Gladövägens buss-
hållplats och sedan promenad därifrån 
eller buss 709 till Sundby Gård.
Anmälan: Anmäl senast 18 juni respektive 
2 juli om du kommer, till Outi Kilkki, outi.
kilkki@gmail.com eller 076-777 55 66.
OBS! lägst antal deltagare är 4 anmälda  
för att aktiviteten ska bli av.

2021 - ETT HOPPETS ÅR
2020 blev ett märkligt år för oss alla. Det 
mesta förmodligen till det sämre, såsom 
alla de aktiviteter vi behövde ställa in 
under året. Det finns dock saker som 
blivit bättre. Såsom att svenska folket 
hittade ut i naturen. Det rapporterades 
om köbildning vid spångarna i kom-
munens naturreservat och stormköket 
blev årets julklapp. Kan detta vara den 
vändning som vi inom Naturskyddsför-
eningen och många med oss väntat på? 
Ska 2021 bli året då vi tar tillvara det vi 
sett och lärt oss av 2020? Att djur och 
växter kan återhämta sig om vi ger dem 
utrymme. Att smoggen kan försvinna om 
bilarna stannar hemma. Ska 2021 bli 
året då vi tillsammans, genom aktiva val 
utan tvång, tar de första stegen i riktning 
mot att faktiskt rädda vår planet? Jag 
hoppas verkligen det. Och jag hoppas 
att Du vill göra det med oss.

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



MATSVAMP I HUDDINGE
LÖRDAG 14 AUG & SÖNDAG 19 SEP
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: 14 augusti kl.10 och 19 sept kl. 10
Plats: Samling vid parkeringen vid Visättra 
sportcenter.
Hitta hit: Buss 704 till Visättra.
Ta med: Svampkorg och fika.
Anmälan: Kjell Hedberg, tel. 070-5901143
 
BÄRFISGUIDNING I FLOTTSBRO MED 
SÖRMLANDSENTOMOLOGERNA    
SÖNDAG 22 AUGUSTI
Bärfisar är en grupp bland skinnbaggarna 
som i Sverige omfattar ett 50-tal arter. 
Trots sitt förklenande namn är bärfisar 
både vackra och intressanta att stifta 
närmare bekantskap med. De har också 
fördelen att många av dem sitter stilla på 
växterna och kan beskådas och fotografe-
ras utan att låta sig störas. De allra flesta 
är också lätta att artbestämma direkt i fält. 
Vi kommer att leta efter bärfisar i området 
runt skidbacken i Flottsbro. Om någon 
skulle hitta andra småkryp hjälper vi för-
stås också till med att bestämma dem.
Tid: Söndag 22 augusti kl. 11
Plats: Parkeringen Flottsbro friluftsområde
Hitta hit: Buss 714 till Flottsbro
Ta med: Lupp, fjärilshåv, kläder efter väder
Anmälan: Jessica Eklund senast 20 aug, 
jessica.natur@gmail.com,  073 583 50 34

FAMILJESKRÄPPLOCKNING LÅNGSJÖN
LÖRDAG 4 SEPTEMBER
Välkommen på vårt första famillje-
skräpplockningsevent! Plocka så mycket 
skräp som du orkar och avsluta med att 
fiska i vår fiskdamm. Du kan även delta i 
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vår ”konstigaste skräpet”-tävling. Ta gärna 
med en egen tvättbar skräpplockarpåse 
samt handskar/vantar att plocka med. 
Tid: Lördag 4 september kl 10:30-12:00
Plats: Vi träffas vid Långsjöparken, Stam-
banevägen 108
Kontaktperson: Alexandra Blomqvist, 
ablomqvi@kth.se eller 070-685 95 57

FÖRELÄSNING OM KLIMATÅNGEST OCH 
HANDLINGSKRAFT
FREDAG 24 SEPTEMBER
I en rapport från Naturskyddsföreningen 
uppger 7 av 10 ungdomar att de är oroliga 
för vad som kommer hända med klimatet 
och miljön i framtiden. Detta är oroande 
siffror - både för vårt psykiska välbefin-
nande och för naturens framtid. Men vad 
är egentligen klimatångest och vad ska 
vi göra åt de känslorna? Går det ens att 
må bra i en värld som inte alls mår bra? 
Kan det till och med vara så att de där 
känslorna hjälper oss att agera? Klimat-
psykologerna ger oss en föreläsning om 
klimatångest, om varför vi inte agerar mer 
fast att läget är så akut och om hur vi med 
hjälp av känslorna tillsammans kan arbeta 
för en mer hållbar värld. 
Kata Nylén är leg. psykolog med specialis-
texamen i organisationspsykologi. Hon är 
medgrundare till Klimatpsykologerna och 
medförfattare till boken Klimatpsykologi. 
Hon har bland annat arbetat med miljö-
rörelser i Kenya och arbetar nu med att 
hjälpa organisationer öka sin påverkans-
kraft och resiliens i miljöfrågan.
Föreläsningen är en timme och följt av 
mingel där vi bjuder på lite alkoholfritt bub-
bel och tilltugg för att samtala vidare.
Tid: Fredag 24 september
Plats: Stora salen på Folkes, Sjödalstorget 
1, Huddinge centrum
Anmälan: Senast ons 22 september till 
Jessica Eklund, jessica.natur@gmail.com, 
eller 073-583 50 34. Om föreläsningen blir 
digital kommer länk mailas ut till dig. 

DIGITAL INFORMATION: ÅTGÄRDER I 
TYRESÅNS AVRINNINGSOMRÅDE  
OKTOBER
Tid: se exakt tid på hemsida och facebook
Anmälan: Skicka din e-postadress till 
Magnus Berglund, magnus.berglund@live.
com så får du länk till eventet.

PLOGGING I RÅDSPARKEN
LÖRDAG 13 NOVEMBER 
Denna dag gör vi en insats för Rådsparken 
genom att ta en ploggingrunda tillsam-
mans. Vad är plogging? Jo, att vi slår två 
flugor i en smäll och joggar samtidigt som 
vi plockar skräp. I ärlighetens namn brukar 
det bli mer betoning på det sistnämnda 
dock. Vi har på oss kläder efter väder och 
anpassar runda och tempo efter mängden 
skräp och de som är med för dagen. Kom 
gärna hela familjen och ta gärna med en 
tvättbar tygpåse som ni kan kan lägga 
skräpet i och sen tvätta efteråt.
Tid: Lördag 13 november kl. 11
Plats: Träffas vid utegymmet i Rådsparken
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

MILJÖMEDVETEN MEDMÄNNISKA 
SÖKES

Tycker du om att vara ute i naturen och 
är intresserad av att sprida den pas-
sionen? 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 Natur-
skyddsföreningen 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 disku-
tera 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 klima-
tångest eller få tips av på fina naturdoku-
mentärer 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 tri-
vas 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  070-685 95 57.


