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Botkyrka-Salem

Välkommen till vårt höstprogram!

Lördag 26 augusti
Salemsdagen 2017 
Möt oss på Salemsdagen! Träffa medlemmar 
i såväl styrelsen som i föreningen. Smaka på 
fika, var med i en rolig frågesport, lär dig mer 
om hur vi jobbar samt hur du kan delta och 
göra skillnad.
Samling: Skönviksparken, Rönninge  
Centrum, kl. 12.00-17.00.
Kontakt: Stefan Perunicic,  
perunicic.stefan@outlook.com.

 

Lördag 26 augusti
Fjärilar och andra småkryp
 
Vår eminente entomolog Urban Wahlstedt 
guidar oss bland allehanda småkryp. Idag 
håller vi oss till småkrypsrika marker i Salem/
Rönninge. Om du vill veta vart vi ska, kontakta 
Hans Terelius veckan innan. Tag med mat-
säck.
Samling: Parkeringsplatsen söder om  
Rönninge station, kl. 10.00.
Kontakt: Hans Terelius, hans.terelius@gmail.
com, tel. 070 890 40 13.

Lördag 2 september
Besök vid Landsorts fågelstation 
med omgivningar 
När vi besöker fågelstationen kommer vi att få 
en guidning (på engelska) av stationspersona-
len. Vi kommer dessutom att göra exkursioner 
till fots på ön för att titta på fåglar. Vidare kom-
mer Bosse att berätta lite mer om ringmärk-

ning i allmänhet och om egna erfarenheter som 
ringmärkare.  
   Vi försöker samåka med bilar till Ankarudden.  
Deltagarantalet under guidningen vid Landsorts 
fågelstation är begränsat till max 20 perso-
ner och kostar 75 kr per person. Båtresan till 
Landsort T. o. R kostar 158 kr (dock reducerad 
avgift för barn och pensionärer). Båt avgår från 
Ankarudden på Torö kl. 10.05 och avgång från 
Landsort är 17.30.
   Anmälan för deltagande bör snarast göras 
till Bo Ljungberg för att garantera att ni får vara 
med på guidningen vid fågelstationen.  
Tid och plats för samåkning med bilar med-
delas i samband med anmälan.
Kontakt: Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.se, 
tel. 070 889 98 14. 

Onsdag 4 oktober
Fågelmatning – hur och varför?
Hasse Andersson berättar till sina bilder vad 
man bör tänka på när man hjälper fåglarna 
vintertid. Många vill mata sina fågelgäster, 
vilket också väcker flera funderingar. Måste jag 
mata hela vintern? Får jag lägga ut det salta på 
julskinkan? Stämmer det att okokt ris är farligt 
för fåglarna? Detta och en del till handlar kvällen 
om. En genomgång av våra vanligaste matgäs-
ter vid fröautomaten presenteras.
Samling: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2,  
mellan Tullinge och Tumba, kl. 19.00.  
Hållplats Skyttbrink för buss 713.
Kontakt: Hasse Andersson, hasse.tullinge@
gmail.com. 

Jan-Peter ”Jampe” Falk
Ordförande

Vår och sommar bjuder ofta på fina naturupplevelser när naturen vaknar med nya 
växter och djur. Här är en bild en bild av en svanfamilj som jag tog vid Tullingesjön i 
slutet av juni.
   Ett stort tack vill jag rikta till alla våra medlemmar. Ert stöd är nödvändigt inte minst 
när vi arbeter för att skydda livsmiljön i våra kommuner. Vi vill så gärna behålla er i 
vår framtida verksamhet. Och ett stort tack vill jag som ordförande också rikta till alla i 
styrelsen och våra närstående som medverkar i höstprogrammet. Hoppas att du hittar 
några programpunkter där du vill delta.

Koltrast. Foto: Hasse Andersson

Reflexugglor. Foto: Jan Govella

Ringmärkning på Landsort. Foto: Karin Schmidt

Torsdag 2 november
Ugglekväll för barn & vuxna på Lida
Redan klockan 15.50 går solen ned och 
mörkret sänker sig över Lidaskogen. Det 
prasslar och rasslar, kanske hoar en kattuggla 
i månskenet? Ta med barnen på en spännande 
kvällsvandring längs Fjällfinas stig. Spana 
längs stigen efter gömda ugglor i träden. Hur 
många reflexugglor kan du hitta i ficklampans 
sken? Målet är grillplatsen på slutet av Fjällfi-
nas stig. Där kan man avnjuta sin medhavda 
matsäck och lyssna på ugglor medan grillkolen 
glöder i natten. Ugglespåret börjar vid Fjällfinas 
stig på höger sida vid den stora parkeringen på 
Lida friluftsgård, Tullinge. Köp ett startkort för 
20 kr och markera de ugglor du hittar så är du 
med i prisutdelning och lotteri! OBS! Ficklampa 
är ett måste för att lyckas hitta ugglor! 
    Färdväg med buss: Ta buss 721 från Tul-
linge station och stig av vid Lida Friluftsgård.
Färdväg med bil: Från Tullinge och Flemings-
berg ta Västerhaningevägen, Pålamalms-
vägen och sväng in på Lidavägen.
   Kostnad: 20 kr per startkort. Prisutdelning 
och lotteri kommer att ske.
Starttid: Spåret är öppet mellan kl. 17 och 19.
Medtag: Ficklampor med färska batterier, korv 
och fika. 
Kontakt: Jan, Erica och Susanne Govella, tel. 
070 788 42 83 och 076 580 06 77.
Varmt välkomna!

Ugglekvällen genomförs i samarbete  
med Friluftsfrämjandet i Botkyrka.



EKONOMIBREV

Avsändare:  
Naturskyddsföreningen i Botkyrka—Salem 
c/o Arne Söderbom, Rosendalsvägen 4 
147 63  Uttran

Våra aktiviteter arrangeras 
i samarbete med Studiefrämjandet

Adress: c/o Arne Söderbom,  
Rosendalsvägen 4, 147 63 UTTRAN 
E-post: kontakt@gaerdsmygen.se 
Ordförande: Jan-Peter Falk,  
tel. 070 922 33 84 
Hemsida: www.gaerdsmygen.se   
Plusgiro: 83 35 66-3    
Org.nr. 80 2401-5441 

SAMÅKNING 
Naturskyddsföreningen strävar efter att 
nyttja allmänna kommunikationer i sam-
band med aktiviteter. Ibland räcker inte 
dessa till och då organiseras samåkning 
med tillgängliga bilar. Vid dessa tillfällen 
delas en milkostnad om 20 kr av bilens 
resenärer inklusive föraren själv. Betal-
ning lämnas till föraren vid utresan.

Redaktion: Jan-Peter Falk,  
Sven Persson. Grafik: Karin Schmidt
Vinjetteckning (gärdsmyg): Björn Bengts-
son. Tryck: Studiefrämjandet Stockholm

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

Gäller med reservation för ändringar och extraerbjudanden.  
Du får Sveriges Natur, landets bästa reportagetidning om  

natur- och miljöfrågor samt program för den krets där du bor.

Obs! Ändringar i vårt program kan 
förekomma. Kontrollera om uppdaterad 
information finns och läs nyheter på vår 
hemsida: www.gaerdsmygen.se

PROGRAMMET

Botkyrka-Salem

Botkyrka-Salem

Tisdag 7 november
Kuba – en fågelresa 
Följ med på en bildvisning från Birgit och 
Hasses fågelresa till Kuba i våras. Här får vi 
uppleva flera endemer, det vill säga arter som 
bara finns här. Några exempel är kubasma-
ragd, kubaspett och kubatrogon (Kubas natio-
nalfågel) och zapatagärdsmyg. Även världens 
minsta fågel, bikolibri, dyker upp ikväll.
Samling: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, 
mellan Tullinge och Tumba, kl. 19.00.
Kontakt: Hasse Andersson, hasse.tullinge@
gmail.com.

Söndag 3 december
Grötkväll i Vasastugan 
Vi avslutar året på traditionellt sätt med gröt-
kväll och bildvisning. Föreningen bjuder på 
julgröt, kaffe och lite gott därtill.
Välkommen att visa dina bilder om natur 
eller något du gärna vill visa oss. Ring och 
berätta så att vi kan planera bildvisningen och 
tekniken. Även vanlig diaprojektor finns efter 
överenskommelse. Gamla som nya medlem-
mar är hjärtligt välkomna. Vi vill gärna ha din 
föranmälan senast den 1 december till Harald 
Thorburn för att kunna beräkna grötmängd 
m.m. Ta gärna med inneskor och tofflor så blir 
städningen enklare.
Samling: Vasastugan, Vårsta, kl. 17.00.
Kontakt: Harald W Thorburn, tel. 530 390 73.

Lördag 27 januari 2018
Fågelmatningen vid Tullingemaden 
Vi spanar in fågellivet vid vår matning och i 
omgivningarna. Eventuellt går vi bort till ravi-
nen nedanför Tullinge gård och spanar efter 
strömstaren.
Samling: Parkeringen vid Tullinge strand  
– Sunnanvägen, kl. 09.00 – 11.00.
Kontakt: Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.
se.

Söndag 25 mars 
Årsmöte 2018

Titta på vår hemsida för att få uppdaterad 
information om tid och plats för årsmötet och 
ämnet för kvällens föredrag. Troligen blir års-
mötet i Harbrostugan kl. 17.00.

Kubatodi – en av Kubas alla endemer. 
Foto: Hasse Andersson

Nötväckan är en trogen matgäst. Foto: Hasse Andersson.


