Gärdsmygen

Program Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem

Höst & vinter 2018/19
Lördagarna 4 och 11 augusti

Välkommen

Slåtter på Hörningsnäsängen

till höstens och vinterns
programpunkter!
I höst är det val till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige. Vi i styrelsen skulle
gärna vilja göra en utvärdering av vad de
politiska partierna har åstadkommit i våra
kommuner under den gångna mandatperioden, men det är en stor och grannlaga uppgift
att göra en invändningsfri redovisning.
Vi har ett antal pågående och kommande
ärenden i tankarna som Hågelbyparken,
Tumba skog, Prästviken, Slagsta Strand och
Hallunda gård. Stöd oss när vi agerar i dessa
ärenden!
Vi kan notera att Botkyrka intog en hedrande
placering, 31 plats, på en lista över landets
bästa miljökommuner. (Salem kom på 245
plats.) Det vore värdefullt att veta hur de olika
partiernas agerande bidragit till detta.
I rikspolitiken har Svenska Naturskyddsföreningen underlättat för oss genom en utförlig
rapport, Ny fart i miljöpolitiken, som finns tillgänglig på webbplatsen. En sammanfattande
bedömning finns också i Sveriges Natur nr 3
2018. Den har även återgivits i dagpressen.
Googla på ”Partierna kliver framåt”!
Rapporterna kan förstås inte användas som
facit till hur partierna handlat på det lokala
planet.

Jan-Peter ”Jampe” Falk

Ordförande

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. 9.30, och vi håller på i ca fyra timmar.
Tag bil till Hörningsnäs eller buss 727 kl. 8.40
från Tumba station till Hörningsnäs. Från hållplatsen 800 m promenad norrut längs Grödingeleden.
Kontakt: Kurt Hermelin, tel. 08 532 510 37.

Lördag 25 augusti

Salemsdagen

Möt oss på Salemsdagen! Träffa medlemmar
från styrelsen och föreningen. Var med på roliga
aktiviteter och lär dig mer om hur vi jobbar samt
hur du kan delta och göra skillnad.
Plats & tid: Skönviksparken, Rönninge Centrum., kl. 12.00–17.00.
Kontakt: Stefan Ek, tel. 076 059 82 70,
stefan_adam.ek@outlook.com.

Söndag 30 september

Höstvandring i Tyresta nationalpark
Tyrestas nationalparkschef Per Wallsten visar
vägen in i urskogen. Gammeltallar garanteras, tjädrar om vi har tur. Vi vandrar på stigar
men också lite i obanad terräng. Stadiga skor
rekommenderas. Ta med fika!
Samling kl. 9.00 utanför naturum Nationalparkernas hus i Tyresta by, huvudentrén till
nationalparken. Avslutning senast kl. 13.00.
Vägbeskrivning: se www.tyresta.se.
För frågor ring Per Wallsten, tel. 070 249 81
92.
Kontakt: Jan-Peter Falk, tel. 070 922 33 84,
janpeter.falk@gmail.com.

Lördag 1 september

Gräshoppor och skalbaggar
Urban Wahlstedt visar oss i år nya gräshoppor
och skalbaggar. Vi åker kanske till trumgräshoppor vid Orrsättra eller till grå vårtbitare och
andra småkryp på Mörkö. Platsen bestäms av
vädret. Anmälan behövs p.g.a. biltransporterna.
Samling: Parkeringsplatsen söder om Rönninge station kl. 10.00.
Anmälan och information: Hans Terelius,
hans.terelius@gmail.com, tel. 070 890 40 13.

Onsdag 12 september

Backsvalorna på fallrepet
i Mälarregionen

Backsvala. Foto: Bo Ljungberg

Bylsjöslingan. Foto: Per Wallsten

Ornitologen Bengt Legnell har under flera år
inventerat och studerat backsvalekolonierna i
Södermanlands, Stockholms och Uppsala län.
Han har funnit att backsvalan gått starkt tillbaka
och nu är på väg att försvinna bl.a. på grund av
att grustäkter läggs ner utan tanke på backsvalorna. Bengt kommer till oss för att berätta om
backsvaleproblematiken i Mälarregionen där vi i
Salem och Botkyrka kommun numera bara har
en enda koloni!
Plats: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och Tumba. (Det behövs p-skiva på
parkeringen nu, max parkeringstid 4 tim.)
Tid: kl. 18.30–cirka 20.00.
Kontakt: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14,
bo.ljungberg@yahoo.se.

Botkyrka-Salem

Djungelhöna Foto: Hasse Andersson

Tisdag 23 oktober

Sri Lanka – bildvisning fylld med
spännande natur och stor artrikedom
Ikväll kan vi följa med på en resa till de södra
delarna av Sri Lanka (tidigare Ceylon).
I januari var Birgit och Hasse där för att få
uppleva artrikedomen bland fåglarna och att
få se mycket annat också. Varaner, elefanter,
flygande hundar, granna fjärilar och en och
annan igel.Flera arter finns endast här, så kal�lade endemer, vilket gör en resa till Sri Lanka
extra intressant.
Samling: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen
2, mellan Tullinge och Tumba. (P-skiva!), kl.
19.00.
Kontakt: Hasse Andersson, hasse.tullinge@
gmail.com, 070 657 35 39.

Ekonomibrev
Botkyrka-Salem

Avsändare:
Naturskyddsföreningen i Botkyrka—Salem
c/o Stefan Ek, Bergsvägen 12,
144 31 Rönninge

Solceller. Foto: Jan-Peter Falk

Lördag 26 januari

Fågelmatningen vid Tullingemaden
Välkomna till den populära Tullingemaden, en
skyddad favorit för våra vinterfåglar. Vi berättar
om fåglarna och ser vem som beställt bord på
restaurangen. ”Maden” är även en fin dagvattenrening anlagd av Botkyrka kommun.
Senare fortsätter vi till ravinen nedanför Tullinge
gård med förhoppning om att se strömstaren.
Samling: Parkeringen vid Tullinge strand – Sunnanvägen, 9.00 – 11.00.
Kontakt: Jan ”Poppe” Govella, tel. 070 788 42
83.

Tisdag 13 november

Förnyelsebar energi
Välkommen till en kväll med energifrågor. Vi
berättar och diskuterar elsystem, solceller och
vindkraft och uppskattar att du tar med dig
egna frågor. Vi får besök av Johanna Lakso
från Naturskyddsföreningens riksorganisation.
Hon har energifrågor som sin huvudsakliga
arbetsuppgift.
Samling: Harbrostugan, kl. 19.00–ca 20.30.
(Kom ihåg p-skiva!)
Kontakt: Jan-Peter Falk, tel. 070 922 33 84,
janpeter.falk@gmail.com.
[

Stjärtmes. Foto: Hasse Andersson

Söndag 24 mars

Årsmöte 2019
Naturskyddsföreningens kretsstämma kommer
att genomföras i Harbrostugan.
Vi återkommer i vårprogrammet med uppgifter
om tid och föredragshållare. Se även webbplatsen: gaerdsmygen.se.

Naturskyddsföreningen strävar efter att
nyttja allmänna kommunikationer i samband 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. Betalning lämnas till föraren vid utresan.

Programmet

Söndag 2 december

Grötkväll

Vi avslutar året på traditionellt sätt med
grötkväll och bildvisning. Bilder från Jampes
besök på Färöarna utlovas. 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
medlemmar är hjärtligt välkomna. Vi vill gärna
ha din föranmälan senast den 30 november
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.

Samåkning

Steglits. Foto: Hasse Andersson

Fågelcirkel på gång
– intresseförfrågan

Obs! Ändringar i vårt program kan
förekomma. Kontrollera om uppdaterad
information finns och läs nyheter på vår
hemsida: www.gaerdsmygen.se
Redaktion: Jan-Peter Falk,
Sven Persson. Grafik: Karin Schmidt
Vinjetteckning (gärdsmyg): Björn Bengtsson. Tryck: Studiefrämjandet Stockholm

Under vintern och våren 2019 planerar
vår styrelseledamot Hasse Andersson att
hålla en fågelkurs (i egen regi) om våra
vanligaste arter i vår närhet. Det blir mest
i fält, men också några innekvällar.
Intresserad? E-posta till hasse.tullinge@
gmail.com eller ring 070 657 35 39.

Våra aktiviteter arrangeras
i samarbete med Studiefrämjandet

Är du medlem i Naturskyddsföreningen?
Botkyrka-Salem
Adress: c/o Stefan Ek,
Bergsvägen 12, 144 31 Rönninge
E-post:: postmottagare@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

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.

