
      Program 2022

Vi vill verkligen höra från dig!
Vi har i flera år sökt fler aktiva till 
kretsen och 2022 är inget undan-
tag. Vi vill verkligen komma i 
kontakt med dig som brinner för 
naturen, som har någon timma 
över i veckan och vill lägga den på 
något som kan göra skillnad.
Både 2020 och 2021 har vi tappat 
medlemmar i kretsen, när vi istället 
tänkte att vi skulle öka i takt med 
att allt fler upptäckte vår vack-
ra natur. Har du någon tanke om 
något vi skulle kunna göra för att 
engagera fler? Hör av dig!
Vi vill göra skillnad för naturen i 
Huddinge, och vi vill nå ut till fler 
för att göra det. Vi vill höra från 
alla delar av kommunen, oavsett 
härkomst, kön, livsåskådning, ålder 
och allt annat som berikar vår 
mångfald. Tillsammans kan vi göra 
skillnad på riktigt.
Alexandra Blomqvist
Ordförande
Naturskyddsföreningen Huddinge

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH 
FÖREDRAG OM TYRESÅNS 
VATTENSYSTEM 
Fabian Engel från Tyresåns Vatten-
vårdsförbund kommer och berättar 
om Tyresåns vattensystem. Hur 
ser det ut för sjöar och vattendrag 
i Huddinge kommun? Vad görs för 
att bättra på vattenkvaliteten? Och 
vad kan man göra själv? Föredraget 
följs upp av en frågestund samt en 
bensträckare innan årsmötet tar 
vid ca 19:15.
Tid: Tisdag 22 mars kl. 18:30. 
Årsmötet börjar 19:15.
Plats: Folkes, Sjödalstorget 1, 
Huddinge centrum
Anmälan: Alexandra Blomqvist, 
ablomqvi@kth.se eller 070-685 95 
57. Motioner kan mailas till: ablom-
qvi@kth.se eller postas till: Natur-
skyddsföreningen Huddinge, c/o 
Alexandra Blomqvist, Domarvägen 
7 lgh 1302, 141 62 Huddinge
PLOGGING I SKOGÅS OCH 
DREVVIKEN
Denna dag gör vi en insats för Sko-
gås 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. I ärlighetens namn brukar 
det bli mer betoning på det sist-
nämnda 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 sen tvätta efteråt.
Tid: Lördag 23 april kl. 11
Plats: Vi träffas vid Skogås pendel-
station, nedanför trappan utgång 
mot centrumsidan
(leta efter Naturskyddsföreningens 
gröna värdinneband)
Ta med: Vantar (om ni inte vill ta i 
skräpet) och eventuell skräppåse 
(tvättbar)
Anmälan: Eva Eriksson Sund, eva-
eriksson21@yahoo.se eller 072-858 
74 81 senast torsdag 21 april

BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG I 
RÅDSPARKEN
Vi kommer finnas på plats i Råds-
parken för att fira Biologiska mång-
faldens dag. För mer info håll utkik 
på Rådsparkens facebooksida.
Tid: Söndag 22 maj
Plats: Rådsparken
Kontaktperson: Alexandra Blom-
qvist, ablomqvi@kth.se eller 070-
685 95 57
SPINDELEXKURSION OCH FAUNA-
VÄKTERI I FLEMINGSBERGSVIKEN 
Kajsa Mellbrand är projektledare för 
Faunaväkteriet, småkryp- och spin-
delexpert, 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 En-
tomologiska Förening i samarbete 
med Artdatabanken. Vem som helst 
kan delta, oavsett kunskapsnivå!  
Utflykten tar vid fint väder ca 3-4 
timmar inklusive fikapaus. Vi star-
tar och slutar på samma plats.
Tid: Söndag 29 maj kl. 11           
Plats: Samling vid parkeringen vid 
naturreservatsskylten korsningen
Tellusvägen/Urminnesvägen
Hitta hit: Buss 705 till Solgård och 
sedan kort promenad till Flemings-
bergsviken
Ta med: Fika, kläder efter väder. Om 
du har ta gärna med paraply, håv, 
lupp och små burkar för insamling 
av spindlar.
Anmälan: Anmäl ditt deltagande 
senast fredag 27 maj till Jessica 
Eklund, jessica.natur@gmail.com 
eller 073-583 50 34

DAGAR ATT UPPMÄRKSAMMA
27 Januari - Skogens dag
2 Februari - Internationella våt-
marksdagen 
3 Mars - Världsdagen för natur- och 
djurliv
22 April - Jordens dag
24 Maj - Nationalparkernas dag
5 Juni - Världsmiljödagen 
8 Juni - Världshavens dag 
5 September - Internationella dagen 
för välgörenhet 

FÖRELÄSNING OM SVAMPARNAS 
HEMLIGA LIV
Föreläsare: Kjell Hedberg Mykolog
När vi går ut i naturen tänker vi 
inte på att under marken myllrar 
det av liv. Jorden är nästan lika 
okänd som universum men forsk-
ningen går framåt och idag vet vi 
lite mer om det vidunderliga liv 
som finns där nere i myllan.
En del av detta under är de svam-
par som lever i skymundan. Myce-
len som bygger bl.a. nätverk som 
skämtsamt kallas för Wood Wide 
webb likt vårt internet men dess 
språk bygger på samdelning av 
molekyler, mellan växter, från mos-
sor, gräs, blommor och träd. Deras 
ekosystemtjänster är så viktiga att 
utan dem skulle vi inte existera på 
jorden
Tid: Tisdag 22 februari kl. 18
Plats: Aprikosa rummet på Folkes, 
Sjödalstorget 1, Huddinge centrum
Anmälan: Senast 20 februari till 
Birgitta Andersson, huddinge-
krets@gmail.com, eller 
073-157 49 33
Om föreläsningen blir digitalt kom-
mer länk mailas till dig.



Jo, att vi slår två flugor i en smäll 
och joggar samtidigt som vi plock-
ar skräp. I ärlighetens namn brukar 
det bli mer betoning på det sist-
nämnda 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 påse som ni kan kan lägga 
skräpet i och sen tvätta efteråt.
Tid: Söndag 9 oktober kl 11
Plats: Vi träffas vid ingången mot 
Hemköp i Sjödalsparken
Ta med: Vantar (om ni inte vill ta i 
skräpet) och eventuell skräppåse 
(tvättbar)
Kontakt: Alexandra Blomqvist, 
ablomqvi@kth.se eller 
070-685 95 57
GUIDNING AV RÅGDALENS 
SKOGSTRÄDGÅRD
Margareta Stuguland, Rågdalens 
Skogsträdgårds Ideella Förening 
guidar oss runt bland växterna i 
Rågdalens Skogsträdgård. Vi kom-
mer att få laga mat utomhus med 
växter från trädgården som t.ex. 
örtsmör med vikingabröd. Arrange-
ras i samarbete med Naturskydds-
föreningen Huddinge,  Rågdalens 
Skogsträdgårds Ideella Förening 
och Friluftsfrämjandet Huddinge. 
Välkommen!
Tid: Söndag 16 oktober. 11-13
Plats: Samling Rostvingevägen 38, 
gult hus med vita kanter. Parkering 
finns.
Hitta hit: Hitta resa på SL.se
Pris: 100 kr
Ta med: Kläder efter väder
Anmälan: Senast onsdag 12 oktober
OBS! Minsta antalet deltagare för 
att eventet ska bli av är 10 personer.
Friluftsfrämjandets medlemmar 
anmäler sig till äventyret via Fri-
luftsfrämjandet hemsida
Naturskyddsföreningens med-
lemmar och övriga anmäler sig 
till Jessica Eklund, jessica.natur@
huddinge.se/ sms 0735835034 och 
betalar via Swish till 073-583 50 34

DAGAR ATT UPPMÄRKSAMMA
4 Oktober - Djurens dag
11 November - Nordiska klimatda-
gen
10 December - Internationella djur-
rättsdagen, Mänskliga rättigheter-
nas dag, Terra Madre day 

NATURENS SKAFFERI
Välkommen med på en guidad 
skogsvandring i Högmora för att 
upptäcka vilka vilda växter som är 
ätbara i naturens skafferi.
Vi kommer få lära oss att göra upp 
eld, olika typer av utekök och vett 
och etikett med brandsäkerhet. Det 
som är viktigt att veta kring mat-
lagning utomhus för att kunna till-
laga sin egen mat på ett säkert och 
miljövänligt sätt i naturen. Sedan 
kommer vi kunna tillaga det vi hit-
tar men för att bli mätta så ta med 
det du själv vill grilla till lunch.
Arrangeras i samarbete med Na-
turskyddsföreningen Huddinge, 
Rågdalens Skogsträdgårds Ideella 
Förening och Friluftsfrämjandet 
Huddinge
Tid: Söndag 12 juni kl. 11-13
Plats: Samling utanför Porsmosse-
vägen 1
Hitta hit: Buss till busshållplats 
Porsmossevägen
Pris: 100 kr
Ta med: Egen mat att grilla och 
kläder efter väder
Anmälan: Senast onsdag 8 juni
OBS! minsta antalet deltagare för 
att eventet ska bli av är 10 personer
Friluftsfrämjandets medlemmar 
anmäler sig till äventyret via fri-
luftsfrämjandet hemsida
Naturskyddsföreningens medlem-
mar och övriga anmäler sig till 
Jessica Eklund, jessica.natur@hud-
dinge.se/ sms 073-583 50 34 och 
betalar via Swish till 073-583 50 34
GUIDNING AV CIKADAPARKEN 
OCH FJÄRILSTRÄDGÅRDEN I
SUNDBY 
Outi Kilkki,vår cikadaguide visar 
området där Huddinges bergsci-
kador 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 upp-
läst av medlemmar från 
Karin Boye-sällskapet, Gunnar Eke-
löf-sällskapet, Årstasällskapet för 
Fredrika Bremer-studier och Harry 
Martinson-sällskapet.
Välkommen!
Tid: Söndag 19 juni kl.13-14 och 
söndag 3 juli kl. 13-14.
Plats: Samling vid Sundby Gårds 
busshållplats.

Hitta hit: Buss 865 till Gladövägens 
busshållsplats och sedan prome-
nad därifrån eller buss 709 till 
Sundby Gård.
Anmälan: Anmäl senast 17 juni 
respektive 1 juli om du kommer, till 
Outi Kilkki,outi.kilkki@gmail.com 
eller 076-777 55 66.
OBS! lägst antal deltagare är 4 an-
mälda för att aktiviteten ska bli av.
DAGFJÄRILSEXKURSION OCH FAU-
NAVÄKTERI  I ÅGESTA
Som Faunaväktare rapporterar 
man sitt fynd till Artportalen där 
det blir tillgängligt för andra att se. 
Genom samarbete kan kunskapen 
användas inom naturvårdsarbete, 
miljöövervakning och vid bevaran-
dearbete av rödlistade arter. 
Vi kommer att få guidning av ento-
molog Pavel Bína som kommer att 
visa oss hur man artbestämmer de 
olika arterna och hur dagfjärilar-
nas livsmiljöer ser ut. Han kommer 
också visa hur rapporteringen 
fungerar.
Tid: Lördag 2 juli kl.10:00
Plats: Samling vid busshållplatsen 
Ågesta gård
Hitta hit: Buss 833
Ta med: Kläder efter väder, eventu-
ellt håv
Anmälan: Senast fredag 1 juli till 
Jessica Eklund, jessica.natur@
gmail.com, 073-583 50 34
MATSVAMP I HUDDINGE
Vad, finns det mumsiga matsvam-
par i Huddinge?
Jo det finns en hel del matarter 
nästan året om i vår natur.
Kom och upptäck med oss på Hud-
dinge Naturskyddsförening och 
svampkunnige
Kjell Hedberg ordförande i Sö-
derorts svampförening.
Tid: Lördag 27/8 & 10/10 kl.10:30
Plats: Samling vid parkeringen vid 
Visättra sportcenter
Hitta hit: Buss 704 till Visättra
Ta med: Svampkorg och fika
Anmälan: Kjell Hedberg 
070-461 96 84
Håll utkik på Facebook eller vår 
hemsida ifall det skulle bli inställt 
på grund av regnväder
PLOGGING I HUDDINGE CENTRUM
Denna dag gör vi en insats för 
Huddinges kärna genom att ta en 
ploggingrunda tillsammans kring 
centrum. Vad är plogging?

https://sv-se.facebook.com/NaturskyddsforeningenHuddinge        www.huddinge.naturskyddsforeningen.se


