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Vi har i stort sett genomfört våra pro-
grampunkter trots covid-19. Det har 
blivit några smärre förändringar.  
 
Årsmötet har vi flyttat fram ett halvt 
år. Aktiviteten med solceller var 
planerad att vara inomhus i Harbro 
men fick flytta utomhus. Våra styrel-
semöten har varit på Skype. Vi kan 
bli tvungna att ändra på fler aktivite-
ter på grund av ändrade restriktioner, 
därför rekommenderar jag att du 
läser på vår hemsida innan du åker 
till någon av våra aktiviteter.
 
För ett år sedan besökte vi Visättra-
skogen och fick lära oss om svampar 

En turbulent vår
och deras liv under jord. Bilden visar 
en häxring som bildas av svampar. 
Svamparna binds samman av mycel 
som bryter ner organiskt material. 
Det gynnar även gräsväxten. I vissa 
ringar växer det sämre och i andra 
bättre. Ringen utvidgar sig något 
varje år.
 
Några av ledamöterna i styrelsen 
har för vana att någon gång då och 
då göra en långresa. När de kommer 
hem och sorterar sina bilder blir det 
underlag till ett föredrag. Missa inte 
dem!

Jan-Peter

Häxring. Foto: Jan-Peter Falk
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Foto: Jan Govella

Lördagarna 8 och 15 augusti 
 

Slåtter på Hörningsnäsängen
Gör en insats för vår fina äng i Hörningsnäs naturreservat. Ängen slås sent 
på sommaren för att örterna ska ha hunnit fröa av sig. Vi håller med redskap. 
Föreningen håller med mat men tag med varm dryck (kaffe, te, choklad...).

Start:  kl. 9.00. Vi håller på cirka fyra timmar. (Anslut gärna senare.)
Plats:  Hörningsnäsängen, Grödinge. Med bil från Tumba mot  
  Skanssundet via Vårsta och Grödinge kyrka till avtagsvägen  
  mot Grönslätt och därifrån 900 meters färd mot Grönslätt  
  till parkeringen vid gärdsgården, Hörningsnäsängen. Eller  
  med buss 727 från Tumba kl. 8.00, avstigning vid Hörnings- 
  näs hållplats och 900 meter promenad mot Grönslätt till  
  Hörningsnäsängen. 
Kontakt:  Kurt Hermelin, tel. 073 038 80 48.

Backnejlika Foto: Bo Ljungberg
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Foto: Jan Govella

Lördag 22 augusti 
 

Fjärilsstigen vid Pålamalm
Idag spanar vi in fjärilarna längs Fjärilsstigen vid Pålamalm. Det blir en pro-
menad i långsamt tempo längs en bit av Sörmlandsleden. Totalt kan det bli en 
vandring på cirka 4–5 km, beroende på vädret. I augusti har vi bra chans att se 
flera arter pärlemorfjärilar, blåvingar och en del arter gräsfjärilar.  
 
Hasse Andersson, som har varit med och inventerat dagfjärilarna i Sörmland, 
leder oss runt. Då det är ont om parkeringsplatser i området behöver vi en 
föranmälan. Vi kan också behöva begränsa antalet deltagare p.g.a. corona-
pandemin.

Föranmälan: Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39 eller  
  hasse.tullinge@gmail.com, senast onsdag 19 augusti.
Tid:  Cirka kl. 10.00–13.00. Mer exakta tider och samlingsplats  
  meddelas i samband med föranmälan.
Övrigt:  Tag gärna med fika.

Storfläckig pärlemorfjäril har vi bra möjligheter att se. Foto: Hasse Andersson



Lördag 29 augusti 
 

Salemsdagen 
Möt oss på Salemsdagen! Träffa medlemmar från styrelsen och föreningen. 
Var med oss på roliga aktiviteter och lär dig mer om hur vi jobbar samt hur 
du kan delta och göra skillnad. 

Plats:  Skönviksparken, Rönninge Centrum.
Tid:  kl. 12.00–17.00. 
Kontakt: Sadia Tonner, tel. 076 306 45 72.

Foto: Jan-Peter Falk
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Bland hoppor och skalbaggar
Programpunkten om gräshoppor, skalbaggar och andra småkryp som planera-
des redan i våras får tyvärr ställas in p.g.a. coronapandemin.  
Vi hoppas på bättre förutsättningar i framtiden.

Större vårtbitare (hona). Foto: Hasse Andersson

Lördag 5 september - Inställd programpunkt!

IN
STÄLLT
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Söndag 13 september 

Kallelse till Årsmöte 2020 
Vi kallade tidigare till årsmöte den 22 mars. Det blev tyvärr inställt p.g.a. 
corona-pandemin, varför vi nu gör ett nytt försök. Eftersom det kanske kom-
mer att råda vissa restriktioner fortfarande så är det viktigt att ni tittar på vår 
webbplats www.gaerdsmygen.se dagarna före mötet i september så att inga 
förändringar har skett i programmet. 
 
Plats:   Folkets hus i Tumba/Segersjö. Vi har valt en stor lokal med  
  högt till tak för att minimera smittspridning. Det finns bilpar- 
  kering. Lokalen ligger nära Björkhaga skola och vattentornet.  
  (www.folketshustumba.se/tumba-folkets-hus.)   
 
Tid:   Vi börjar kl. 15.00 med stadgeenliga punkter, vilka beräknas  
  ta högst en timme. Därefter bjuds på kaffe/te med bullar,  
  varefter följer ett föredrag: Rovdjur i norra Finland.  

Motioner  ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 augusti!  
  Enklast att skicka mejl till: styrelsen@gaerdsmygen.se eller  
  ett sms till tel. 070 922 33 84. 
 
Anmälan om deltagande vid årsmötet 
Vi vill helst att ni anmäler er till årsmötet en vecka innan årsmötet för vår 
planering. Skicka e-post, sms eller ring.  
 
Kontakt: Jan-Peter Falk, tel. 070 922 33 84, 
    Rolf Ekberg, tel. 076 854 06 11. 



Foton: Pelle Hultman
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Naturfotografen Pelle Hultman har rest flera gånger till vildmarken i norra 
Finland för att fotografera rovdjur: varg, björn, järv, havsörn m.m. Han visar 
bilder och berättar om möten med de vilda rovdjuren och hur de lever.  
Programpunkten börjar tidigast kl. 16.30 och varar cirka en timme. 

Välkomna!
 

Föredrag efter årsmötet: 
Rovdjur i norra Finland
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Lördag 26 september [ev. även söndag 27 september]

Utfärd till Huvudskär
Med en båt från Gålö gör vi en utflykt till en av de yttersta öarna i Stockholms 
skärgård, nämligen Huvudskär. Här hoppas vi bland annat få se en hel del flyt-
tande fåglar, som rastar på ön efter att ha flugit över Östersjön på sin resa till 
sina övervintringsområden. Under 1800-talet blev Huvudskär en fyrplats med 
både tull och lotspersonal som bodde på den isolerade ön. Mats Gothnier som 
till vardags arbetar som naturvårdstjänsteman på länsstyrelsen kommer att vara 
vår guide och berätta om naturen och kulturen härute. Han är också en hängi-
ven ornitolog och brukar vissa tider på året syssla med ringmärkning av fåglar på 
Huvudskär, vilket han säkert också kommer att berätta om.

Glöm inte att ta med matsäck för en hel dag. Kikare är bra att ha med sig efter-
som vi kommer att titta efter fåglar såväl under båtresan som på ön. Även varma 
kläder kommer säkert att behövas!

Tid och plats: Båten avgår kl. 06.45 från brygga på Gålö, Haninge kommun, intill 
Morarnas båtklubb. Återresa beräknas till 15.00 med angöring av bryggan på Gålö 
cirka 16.00. Bindande föranmälan: Anmälan görs genom insättning av 200 kr per 
person till kretsens plusgiro 83 35 66-3 senast 15 september. Skicka meddelande 
med e-post (med kontakttelefon) till Bo Ljungberg när ni betalat in avgiften. Ob-
servera att det är begränsat antal deltagare, max 12. Ifall intresset är stort kan det 
bli aktuellt att vi kör samma tur dagen efter, d.v.s. söndagen den 27 september.

Kontakt:  Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.se, tel. 070 889 98 92.

Huvudskär. Foto: Mats Gothnier



 
Foto: Linda Svensson via Lundhags
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Lördag 3 oktober 

Skogens skafferi
Den före detta kocken och numera “vildplockaren” Niki Sjölund kommer och 
berättar om skogens härliga skafferi och ger tips på förädling och hur detta 
kan användas inom matlagning. Niki har jobbat på toppkrogar runt om i 
Stockholm och sen fyra år sysslar han med sitt största intresse: ätbart från 
naturen. Till vardags arbetar han med att plocka och sälja ätbara svampar, 
växter och blommor till restauranger samt att föreläsa och hålla exkursioner 
inom ämnet. Niki kommer att ge tips på vanliga och mer ovanliga saker från 
höstsäsongen samt annat som är viktigt att ta i beaktande vid plockning av 
skogens skafferi, exempelvis allemansrätten och olika förväxlingsrisker.

Vi möts utanför Harbrostugan. Vid fint väder kommer Niki att hålla föreläs-
ningen utomhus. Vid dåligt väder håller vi till inne i stugan. För att underlätta 
vår planering så önskar vi att du anmäler dig till undertecknad.

Tid:  kl. 11.00-12.00.
Plats:  Harbrostugan. Glöm inte P-skiva!
Kontakt: Moa Asplund, tel. 070 038 01 73.
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Tisdag 10 november 

 En naturresa i norra Indien 
 
Följ med på en resa bland tigrar, krokodiler, ugglor och fnittertrastar. Birgit 
och Hasse var där i december, innan viruset lamslog världen. Ranthambhore 
och Bharatpur är två av de områden som besöktes med god utdelning.

Plats:  Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och  
  Tumba. Det behövs p-skiva på parkeringen. Busshållplats  
  Skyttbrink finns på fem minuters promenadavstånd.
Tid:  kl.19.00–ca 20.30.
Kontakt: Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39,  
  hasse.tullinge@gmail.com

Foto: Hasse Andersson



Söndag 6 december

Grötkväll i Vasastugan

Vi avslutar året på traditi onellt sätt  med grötkväll och bildvisning. 
Föreningen bjuder på julgröt, kaff e och lite gott  därti ll. Välkommen att  visa 
dina bilder om natur eller något du gärna vill visa oss. Ring och berätt a så 
att  vi kan planera bildvisningen och tekniken. Gamla som nya medlemmar 
är hjärtligt välkomna. 

Vi vill gärna ha din föranmälan senast torsdag den 3 december ti ll Harald 
Thorburn för att  kunna beräkna grötmängd m.m. Ta gärna med inneskor så 
blir städningen enklare.

Samling: Vasastugan, Vårsta kl. 17.00.
Kontakt: Harald W Thorburn, tel. 070 565 24 64, 
  harald.w.thorburn@telia.com
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Foto: Jan-Peter Falk

Foto: Hasse Andersson
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24-timmarsinventering av fågellivet
Vår årliga inventering vid Dalkarlsäng nordväst om Bornsjön

30 maj 2020 genomförde vi för tolfte året en fågelinventering, där vi beman-
nar fågeltornet vid Dalkarlsäng under dygnets alla timmar. Dygnet delas in i 
tvåtimmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs.
Totalt observerades 56 arter, vilket är ett normalt resultat för vår inventering. 
Resultaten har under alla åren legat från 55 till 65 arter. 

Några karaktärsarter för Dalkarlsäng som sågs eller hördes under större delen 
av dygnet var vattenrall, smådopping, sothöna och trana. Även två svartha-
kedoppingar sågs under dagen. Kniporna och sothönorna hade sina ungar 
ute. Hela sju arter rovfåglar sågs med bl.a. bivråk, brun kärrhök och fiskgjuse.
Några vildsvin visade sig under kvällen, liksom några obestämda fladdermöss, 
eventuellt större brunfladdermus (tidigare kallad stor fladdermus). 

Vi var 14 fågelintresserade inventerare under dygnet, som bjöd på växlande 
sommarväder med cirka 20 grader under eftermiddagen.  

Stort TACK till alla inventerarna som även i år har genomfört 24-timmars på 
ett mycket bra sätt och jag hoppas att vi kan fortsätta bemanna tornet nästa 
år igen.

Hasse Andersson

Svarthakedopping  Foto: Hasse Andersson
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Fågelmatningen vid Tullingemaden 
upphör
Under nästa vintersäsong kommer vi inte längre att ha någon fågelmatning 
vid Tullingemaden. Matningen har funnits i cirka 10 år, ett initiativ från oss i 
Naturskyddsföreningen. Under dessa år har många flanörer kunnat studera 
fågellivet på nära håll.
 
Ett samarbete startades med Botkyrka kommun, där vi skötte själva arbetet 
med att fylla på frö i foderautomaterna medan VA-avdelningen köpte hem 
fröer, som vi hämtade på kommunens lager. Vår del sköttes helt ideellt. 
I samband med att kommunens VA-avdelning iordningställde dagvatten- 
parken vid Maden, som invigdes i oktober 2016, fördjupades samarbetet 
ytterligare. Samarbetet fungerade mycket bra fram till i vintras. Då fick vi 
nämligen veta att kommunens VA-avdelning inte ansåg att fågelmatning ingick 
i deras verksamhet. De avbröt samarbetet genom att sluta beställa hem fröer 
till fåglarna. Tack vare den milda vintern kunde Naturskyddsföreningen,  
genom sparsamhet, fortsätta med matningen fram till våren.

Detta innebär tyvärr att vi inte kan fortsätta att mata fåglarna vid Tullinge-
maden kommande vinter, något som vi annars gärna gjort.

Större hackspett, en vanlig syn vid matningen. Foto: Hasse Andersson
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