VISSTE DU DETTA OM OSS?
Sedan starten 1975 har Naturskyddsfö reningen i Botkyrka
och Salem med sina 1700 medlemmar å stadkommit detta?
Rä ddat Aspberget i Eriksberg
Rä ddat och vå rdar den vackra Hö rningsnä sä ngen.

Den fina nya gä rdesgå rden som kommunen bekostat !

Framstä llt två å rliga program ”Gä rdsmygen” med vä lbesö kta natur exkursioner,
fö redrag, få gel- och vä xtodlingscirklar och en å rlig ”Grö tkvä ll” med fö rtä ring och
filmvisning.

Hasse Andersson med få gelcirkeln i Stockholm

På skyndat och medverkat till att flera av de tolv naturreservaten i Botkyrka
tillkommit.

Vinterskogens Naturreservat invigs.

Tillsammans med 47 500 likasinnade och 32 mö ten avvä rjde vi flygplatsen i
Grö dinge, Hall. Tä nkt att bli lika stor som Arlanda.

Tillsammans med kommunen skapat en omtyckt få gelmatning i Tullinge.

Startat en å rlig 24 timmars få gelinventering vid Dalkarlsä ng.
Skapat en populä r hemsida www.gaerdsmygen.se med mer ä n 1600 besö k per
må nad.
Gjort fyra filmer ” Det stora lyftet” mot flygplatsen, ”Stockholmsbö nder” med Tä ppas
Fogelberg fö r ekologisk odling, ”Genteknik ä r du redo? ” fö r jordbrukskampanjen samt
filmen”Ä nglamark eller Nö jespark” mot nö jesparken i Hå gelby på bä sta jordbruksmark.
www.youtube.com/watch?v=XzN3r2bKwt0
Medverkat på skoldagar, miljö utbildningar och kommunens miljö dagar.
Vi svarar på remisser, ö verklagar eller berö mmer nä r nå got bra har beslutats.
Firat Naturskyddsfö reningens 100 å rs jubileum, ”Naturnatten ” på Lida
www.youtube.com/watch?v=chq1Lki_-e0
Efter sju å rs kamp hejdat en icke hå llbar exploatering av Hå gelbys kultur och
herrgå rdslandskap. Med ö verklaganden ä nda upp till regeringen och en anmä lan till EU.
Må let var att få 1 miljon besö kare per å r. D v s 83 000 per må nad, nä stan lika må nga
som det bor i hela Botkyrka.

Hå gelby

Genom ett gott samarbete med Inanna Familjefö rening i Norsborg, lä r vi barn och
vuxna om få glar, natur och miljö .

Inanna Familjefö renings stolta barn.

Undervisat SFI elever (svenska fö r invandrare) i grundlä ggande svensk natur och artkunskap, med bla hä ftet ”Vardagsnatur 90 arter på 14 språ k”.

Nu sö ker vi fler glada, entusiastiska, må lmedvetna Planet ä lskare.

Vad hä nder med klimatet, vå ra hav, eller varfö r bygger man rondeller, vä gar och
parkeringsplatser på bä sta odlingsmark. ”Tillverkningen” av å kermark har ju upphö rt?
Nyfiken, arg eller orolig?
VÅRT RECEPT
Med glä dje och kunskap botas miljö å ngest. Kom med
bland vå ra 213 000 kunniga, entusiastiska
medlemmar i Sverige. I mer ä n 100 å r har vi
på verkat beslutsfattare och bevarat massor av
vä rdefull natur, djur, ä lvar och hejdat må nga
kortsiktiga politiska miljö beslut.

VI BEHÖVER JUST DIG SOM VILL PÅVERKA LOKALT FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Värnar du om vår miljö och natur? Vill du vara med och påverka beslut så att de
blir i samklang med en långsiktigt hållbar miljö och natur där du bor?
Vi behöver alla tänkbara kunskapsområden inom föreningen, biologer,
miljömedvetna arkitekter, ingenjörer, ekonomer, jurister, skrivkunniga,
föreningskunniga, påhittiga målmedvetna & glada visionärer.
OBS! Du behöver inte vara expert, det är ditt engagemang som räknas!
Välkommen
Vi väntar på ditt samtal .
Poppe
070 788 42 83
Arne
530 359 53
Harald
530 390 73
Els-Mari
530 303 70
Hasse
070 657 35 39
Sven
531 804 09
Barbro
534 401 19

