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Foto: Jan-Peter Falk

Vi som arbetar i styrelsen känner 
ett starkt stöd när vi vet att det är 
1800 medlemmar som läser detta 
vårprogram. Tack för att ni stöttar 
oss i vårt natur- och miljöarbete.
 
Hoppas att vi ses på en eller flera 
av vårens programpunkter. Alla ska 
känna sig välkomna, både ung och 
gammal, både kille och tjej. Vi upp-
skattar mycket om ni tar med er en 
vän som vill prova på vår verksam-
het. Vi brukar vara 10–40 deltagare 
på varje programpunkt. 
    Gärdsmygen vill ge en eloge till 
Botkyrka kommun för att den har 
gjort satsningar för förnyelsebar 
energi. Bland annat har kommunen 
stått värd för ett seminarium om 
solceller. Hoppas att det blir ringar på 
vattnet så att det växer upp solcel-
ler på många hus. Kommunen har 

Ett stort TACK till alla i föreningen  
för det år som varit

även gjort en satsning på elbilar, ett 
ovanligt bra initiativ. Utanför kom-
munalhuset finns det laddstationer för 
ett tiotal bilar.    
   Kommunen har några egna elbilar, 
och privat kan man hyra en elbil från 
en bilpool. Jag blir glad när någon 
tar initiativ och gör något som hör 
framtiden till, som kontrast till många 
andra som kör kvar i gamla hjulspår.

Jan-Peter ”Jampe” Falk
ordförande
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Obs! Ändringar i vårt program kan förekomma.  
Kontrollera alltid om uppdaterad info finns  

och läs nyheter på vår hemsida:
 

www.gaerdsmygen.se

Jan ”Poppe” Govella var ordförande 
från år 2002 och efterträddes 2015 av 
Jan-Peter ”Jampe” Falk. Poppe är kvar  
i styrelsen som ordinarie ledamot.

 

Det har varit en otroligt inspirerande 
och lärorik tid, fylld av utvecklande 
utmaningar. Min ledstjärna har alltid 
varit att försöka rädda och bevara vår 
lokala och globala miljö för våra barn.
   Förr hade vi mötena hemma hos  
någon styrelsemedlem. Vi åt nybaka-
de bullar och fikade. Där kläcktes nya 
Gärdsmygar. Jag blev lika förvånad, 
glad och stolt när en ny Gärdsmyg 
hade pressats fram.
   Några angelägna frågor som pas-
serat under åren: försurning, ozonut-
tunning, biologisk mångfald, äng och 
hage, skog, hav, Agenda 21, butiksin-
venteringar, KRAV-märkning, miljö-
produkter, nyckelbiotoper, rödlistade 
arter, genförändrade grödor, kemika-
lier, övergödning, syrebrist, överfiske, 
ekosystemtjänster, klimatförändring 
och mycket mer.
   Vi kämpade mot kalhyggen och mot 
ett förnyat tillstånd för Pålamalms 
grustäkt.

Vår största utmaning var när kommu-
nen och regeringen planerade en flyg-
plats i Grödinge. Vi gjorde vår första 
film Det stora lyftet där hög som låg 
fick komma till tals i Grödinge mot 
flygplatsen.
   Jag minns hur stolt jag var att ha 
lyckats att få med Stefan Edman,  
Göran Perssons miljörådgivare, som 
jag hämtade på miljödepartementet 
med vår rapsdrivna bil. Men också 
bonden Robban i Brink som var 
ursinnigt arg på Luftfartsverk och 
politiker när Täppas Fogelberg hade 
varvat upp honom ordentligt under 
intervjun. Projektet lades lyckligtvis 
ner efter protester och 50 000 namn-
underskrifter.

År 2009 fyllde Naturskyddsfören-
ingen 100 år. Det firades i Blå hallen 
med kungens närvaro och 700 med-
lemmar – en otroligt festlig bankett, 
mycket lik Nobelmiddagarna.

En titt i backspegeln
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Är du medlem i Naturskyddsföreningen?
Anmäl dig per telefon: 08-702 65 77, mån - tor, kl 9-14.

E-post: medlem@naturskyddforeningen.se eller besök www.naturskyddforeningen.se

Medlemskap  
295:- eller autogiro  
24 kr/mån

Familjemedlemskap  
365:- eller autogiro  
30 kr/mån 

Ungdomsmedlemskap  
195:- (under 25 år)  
eller autogiro 16 kr/mån

Lokalt firade vi genom att arran-
gera Naturnatten den 5 juni på Lida. 
Det blev en mycket kall men lyckad 
tillställning med bl.a. boliviansk dans 
och kulning, en gammal sångstil, från 
fackelförsedda roddbåtar i månljus 
(detta kan ses på Youtube).

Hågelby-projektet medförde en hit-
tills sjuårig kamp. Ännu en film Äng-
lamark eller Nöjespark (som fått över 
1000 tittare) gjordes för att rädda ett 
historiskt riksintresse, den rödlistade 
bergscikadan och ett underbart land-
skap för kommande släkten. Kampen 
blev en verklig ”följebetong”, likt en 
sovande vulkan som kan blossa upp 
igen.

Jag är stolt över att kunna säga att 
Naturskyddsföreningen ökar och har 

220 000 medlemmar varav 1 800 i 
Botkyrka och Salem. Många uppfat-
tar oss som en sorts myndighet. Vi 
vill inte uppfattas som en nejsägar-
rörelse utan som en kompetent  
modern folkrörelse med alternativa 
och hållbara förslag. 

Tack alla medlemmar, utan ert stöd 
hade vi inte funnits! 

 

”Poppe”

Bergscikada. Foto: Roland Hansson
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Lördag 27 februari

Fågelmatningen i Tullinge
Vi kollar vilka fåglar som finns vid matningsplatsen och i dess om-
givningar. Därefter går vi bort till Tullingeravinen där vi kanske 
kommer att få se strömstaren.

Samlingsplats:    Parkeringen vid Kungsbergsmaden  
    (korsningen Tullinge strand–Sunnanvägen).
Tid:     kl. 9.00–11.00.
Kontaktperson: Bo Ljungberg, bo ljungberg@yahoo.se,  
    tel. 070 889 98 14.

Strömstare i Tullingebäcken. Foto: Hasse Andersson
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Söndag 13 mars  

Årsmöte 2016 
Varmt välkomna till Naturskyddsföreningens årsmöte. 

Förhandlingarna börjar kl. 17.30. 
Efter dem bjuder föreningen alla på fika och föredrag.
 

 
Föredrag av Alexandra Poulsen: 

Uttrar i Uttran?
 
Har det funnits uttrar i sjön Uttran? Alexandra har gjort sitt  
examensarbete på utter vid Stockholms Universitet och berättar om 
dessa fascinerande djur, deras utbredning och eventuella hot.

Plats: Studiefrämjandets lokaler i Tullinge, Römossevägen 25.
Tid: kl. 17.30.
Kontaktperson: Ordf. Jan-Peter ”Jampe” Falk, tel. 070 922 33 84.

Utter. Foto: Emil V Nilsson
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Måndag 14 mars

BRASILIEN – en resa bland 
tukaner och jaguarer
Ikväll är det Birgit och Hasse som berättar, med hjälp av sina bilder, 
om sin resa i höstas till våtmarksområdet Pantanal och till kustregn-
skogar i Brasilien. Ett ur fågelperspektiv mycket artrikt och annor-
lunda land än vad vi är vana vid här hemma. 

Vi kommer att få uppleva papegojor, kolibrier och ett antal andra 
spännande djur som jaguar och färggranna fjärilar.

Plats:  Studiefrämjandets lokaler i Tullinge, Römossevägen 25.
Tid: kl. 19.00.
Kontaktperson: Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com,  
tel. 070 657 35 39.

Saffransaraçari, Saffron Toucanet. Foto: Hasse Andersson
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Lördag 9 april

Bli Naturspejare
Väck dina sinnen, öka din medvetenhet, upptäck mer i skog och 
mark! En spårare är ett med naturen, en undersökare och beskyddare. 
Med kunskaper från indianska spårare vet spåraren allt vad som hän-
der i naturen. Han ser detaljer och sammanhang.

Välkomna till en spännande och lärorik stund i naturreservatet Vin-
terskogen. Conny Andersson, professionell spårare, lär ut grunder i 
sätten att spåra människor och djur. Vi kommer att lära oss om obser-
vationsmetoder, spårteknik och gångstilar.

Samling vid Brosjöbadets parkering kl. 9.00. Tid: 2–3 timmar.
Buss 716 från Tumba station kl. 8.24, avstigning hållplats Malmtorp.

Medtag: Kikare, gärna matsäck med varm dryck och korv. Efteråt 
finns möjligheter till korvgrillning på Vinterskogens fina grillplats 
mellan Brosjön och Mellansjön.

Föranmälan till Jan ”Poppe” Govella, tel. 070 788 42 83.  
Max 20 deltagare. Avgift: 60 kr för medlem, icke medlem 100 kr.
(Beloppet sätts in på plusgirokonto 83 35 66-3.)

 Där haren har sin gång. Foto: Bo Ljungberg
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Lördag 16 och tisdag 19 april

Fagning på  
Hörningsnäsängen
Vi gör återigen vårfint på blomsterängen. Höstlöv och kvistar ska 
räfsas undan och ge plats för blåsippor och försommarblomster.  
Tag gärna med egna redskap. Föreningen bjuder på mat men tag 
med varm dryck. Ingen föranmälan behövs.

Start: kl. 9.00. (Anslut gärna senare; vi håller på ca fyra timmar.)  
Bil mot Skanssundet via Vårsta och Grödinge kyrka.  
Buss 727 kl. 7.52 (lördag) eller kl. 8.05 (tisdag) från Tumba station till 
Hörningsnäs hållplats och därifrån 800 m promenad mot Grönslätt. 
Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 532 510 37.

Foto: Jan-Peter Falk
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Onsdag 20 april 

Morkullekväll med  
trastsång och en del annat 
Vi spanar efter morkulledraget vid den förvildade parken vid Skårby 
gård. Morkullehanarna flyger varv efter varv och ger ifrån sig ett 
knorpande läte. Ett återkommande vårtecken. Kanske får vi också 
höra lommen ropa från Bornsjön. På vägen spanar vi förstås av 
fågellivet i Skårbydammen. Tag med kvällsfika!

Samling vid grillkiosken vid Salems centrum kl. 18.30 för samåkning 
(eller kom direkt till Skårbydammen vid gamla Södertäljevägen).
Kontaktperson: Håkan Österlund, tel. 070 555 30 88.

Storlom. Foto: Hasse Andersson
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Söndag 15 maj

Gäddor och fåglar
Vi besöker den relativt nyskapade våtmarken f.d. Kyrksjön, där  
Rickard Gustafsson från Sportfiskarna berättar om projektet som gjorts 
i samarbete med markägarna och Botkyrka kommun. Våtmarkens 
funktion som lekmiljö för kustlekande gädda gynnar även fågellivet, 
vilket vi kommer att få se när vi besöker platsen.  
Ta gärna med kikare och matsäck.

Vi samlas kl. 8.00 vid Grödinge kyrka för att gemensamt ta oss bort 
till våtmarken. Exkursionen avslutas senast kl.12.
Kontaktperson:  Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14,  
bo.ljungberg@yahoo.se.

Gäddyngel. Foto: Rickard Gustafsson
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Söndag 22 maj

Nybörjarskådning  
för barn och vuxna

I Hågelbys vackra omgivningar spanar vi in allt som flyger. Vi pratar 
om olika arter, utrustning och biotoper. Hågelby bjuder på en varierad 
natur med sjön Aspen, åker och skog. 

Medtag: kikare, fågelbok om du har och kläder efter väder.

Plats: utanför Café Anna Giertz.
Tid: kl. 9.00.
Kontaktperson: Jan ”Poppe” Govella, tel. 070 788 42 83.

Hågelby. Foto: Jan Govella
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Lördag 4 juni 

24-timmars fågelinventering
Vår årliga dygnsinventering av fågellivet vid Dalkarlsäng nordväst 
om Bornsjön sker som vanligt vid månadsskiftet maj/juni. Nu blir 
det nionde året som ett fågelintresserat gäng bemannar fågeltornet 
under dygnets alla timmar. Vi delar upp dygnet i tvåtimmarspass,  
då vi noterar alla arter vi ser och hör. 

Några av arterna vi brukar se är smådopping, kricka och lärkfalk. 
Dessutom brukar vattenrallen höras med sina märkliga läten. Förra 
året noterade vi 64 arter under dygnet, en normal utdelning under 
våra inventeringsår. De senaste årens inventeringar hittar du på vår 
webbplats www.gaerdsmygen.se. 

Intresserad? Hör av dig till Hasse Andersson,  
hasse.tullinge@gmail.com, tel. 070 657 35 39.

Kniporna häckar vid Dalkarlsäng. Foto: Hasse Andersson



15

Någon dag i juni

Bland dagfjärilar  
i Bornsjöområdet
Den här dagen är det tänkt att vi beger oss till Bornsjön för att lära 
oss mer om dagfjärilar, tillsammans med Hasse Andersson. Hasse 
har varit med och inventerat dagfjärilsfaunan i Sörmland för några 
år sedan. Resultatet från inventeringen kommer i bokform under 
våren. Den kommer troligtvis att finnas till försäljning vid exkur-
sionen.

Föranmälan och information om tid och plats:
Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com, tel. 070 657 35 39.

Skogsnätfjäril och pärlgräsfjäril, två av våra vanligaste dagfjärilar i Sörmland. 
Foto: Hasse Andersson
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Lördag 6 och tisdag 9 augusti

Slåtter på Hörningsnäsängen
Gör en insats för vår fina äng i Hörningsnäs naturreservat. Vi håller 
med redskap. Föreningen bjuder på mat men tag med varm dryck 
(kaffe, te, choklad…). Ingen föranmälan behövs.

Start kl. 9.00 och vi håller på i ca fyra timmar. Tag bil till Hörnings-
näs eller buss 727 från Tumba mot Skanssundet. Från hållplatsen 800 m 
norrut längs Grödingeleden. (Kolla busstider i sommartidtabellen.)
Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 532 510 37.

Ovan: Mindre bastardsvärmare.  
Till höger: Sexfläckig bastardsvärmare. 
Foto: Hasse Andersson
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Lördag 3 september

Fjärilar och gräshoppor
Urban Wahlstedt visar oss fjärilar, gräshoppor, skalbaggar och allt  
annat som kryper eller flyger i Salem–Rönninge. 
Tag med en ordentlig matsäck.
Om du vill veta vart vi ska så kontakta Hans Terelius veckan innan.

Samling på parkeringsplatsen söder om Rönninge station kl. 10.00.
Kontaktperson: Hans Terelius, hans.terelius@gmail.com, 
tel. 530 303 90.

Till vänster: Vit glasvingefluga. Till höger: Urban letar myror. Foto: Hasse Andersson

Någon dag i början av september

Svamputflykt
Vi planerar en svamputflykt till  
lämpliga lokaler. Tid och plats  
kommer du att kunna se på  
föreningens webbplats  
www.gaerdsmygen.se

Välkommen!
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Många BNF-medlemmar har säkert 
sett vårt ”firmamärke” Gärdsmygen 
och några har förmodligen frågat 
sig vad det kan tänkas ha för an-
knytning till BNF.
     Här följer ett försök till förkla-
ring. Bakgrunden var ett styrelse-
möte för snart två år sedan där man 
efterlyste en egen föreningssymbol 
(förutom bokstäverna BNF) till 
brevpapper m.m. Det borde vara en 
växt- eller djurart, helst typisk eller 
unik för vår kommun.
     Bland de förslag som skissades 
blev gärdsmygen mest omtyckt, 
kanske med hjälp av argumen-
teringen från förslagsställaren: 
Gärdsmygen finns på många lokaler 
i kommunen. Det är en liten och ro-
bust fågel, faktiskt den näst minsta 
vi har. Den sjunger med förvånans-

värt kraftig stämma och den sjunger 
året om. Alla känner inte till den, 
men de som träffat på den är i all-
mänhet förtjusta i bekantskapen.
   Gunnar Brusewitz har i en artikel 
om gärdsmygen skrivit att ”han är 
skogens samvete och väckarklocka, 
ingen kan undkomma hans skarpa 
blick”. Det här är förhållanden 
och egenskaper som, bildlikt talat, 
kan vara föredömen för oss i vår 
förening.
    Att gärdsmygen är ovanlig i 
heraldiska sammanhang är ju bara 
bra om vi vill ha en symbol med 
identitetsvärde. Dessutom står den 
lilla fågeln i en klädsam, nästan hu-
moristisk kontrast till örnar, falkar, 
lejon och andra slitna symboler. 

Björn Bengtsson

Följande text är hämtad från Gärdsmygens föregångare BNF-Nytt nr 4 hösten 
1981. Björn Bengtsson var flitig bidragsgivare i detta medlemsblad och den som 
ritade emblemet med en gärdsmyg. (Han var ledamot i styrelsen 1980–1983 och i 
redaktionen 1987–1990.) Föreningen har sedan länge ett ändrat namn, men själva 
teckningen används alltjämt som vår logotyp.

Gärdsmygen – vår symbol
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Energihus
Bilda en jury och en gång  
om året utse årets energihus i 
kommunen. Kanske i sam- 
arbete med en lokaltidning  
och kommunen. Nytänkande  
på vind och sol för att ordna 
energi till ett hus.

Föredrag
Ordna en föredragskväll om  
en intressant resa som har med  
natur och miljö att göra.

Fototävling
Ordna en fototävling med  
naturbilder.

Vill du göra en insats?

E-postlista
Finns det någon som är road  
av att göra (och kanske senare 
underhålla) en e-postlista? Så  
att vi kan skicka ut informa-
tion till de medlemmar som 
vill få det.  
   Bland annat påminnelse 
om nästa programpunkt, och 
eventuella förändringar om 
plats och tid.

Eget förslag
Någon annan aktivitet som  
passar ihop med föreningens 
intentioner.

Gärdsmygen undrar om det är några medlemmar som är intresserade  
av att göra en mera begränsad och tillfällig insats. Det kan gälla en  
programpunkt inomhus i lokalen på Römossevägen i Tullinge eller ute  
i verkligheten. Här följer några förslag på uppgifter: 

Låter det intressant?  
 
Kontakta någon av oss som är uppräknade på omslagets andra sida!
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