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Inför detta höstprogram letade jag efter 
ett positivt miljöprojekt någonstans i 
Botkyrka–Salem. Fick höra talas om 
Bornsjöverket och pratade med Emma 
på Stockholm Vatten. Det visade sig 
vara ett ovanligt vällovligt projekt och 
helt i Naturskyddsföreningen anda.
   Allt vatten till Stockholm och några 
kranskommuner kommer idag från 
Mälarens ytvatten vid Lovön och 
Norsborg. Om det levereras förorenat 
vatten till en miljonstad kan det få stora 
konsekvenser. Bornsjön är en reservtäkt 
för dricksvatten om Mälarens vatten 
skulle förorenas. Under många år har 
halterna av kväve och fosfor ökat i sjön, 
läs övergödning. Nu ska man minska 
fosformängden i sjön.
   Bornsjöverket kommer under ett par 
månader varje år att pumpa fosforhaltigt 
bottenvatten till en reningsanläggning 
där 90 % av fosforn kan avskiljas. Sedan 
syresätts vattnet och pumpas tillbaka till 
Bornsjön. Anläggningens beräknas 
kunna rena 1000 kbm per timme. Detta 
bidrar både till bättre vattenkvalitet på 
reservvatten för oss människor och bätt-
re miljö för djurlivet i och kring Bornsjön. 
Bygget startade 2014 och beräknas vara 
i drift hösten 2017. Tack för denna inves-
tering. Troligen kommer Stockholm 
Vatten att ordna med en visning för all-
mänheten i oktober. Håll ögonen på 
www.stockholmvatten.se och på vår 
webbplats.

 
Hälsningar från  
er ordförande

 
 
Jan-Peter Falk

Hjärtligt välkommen 
till höstens aktiviteter!

 
Intresseförfrågan: 
 
FÅGELCIRKEL
 
Vill du lära dig mer om våra vanligaste fåglar? Få tips 
om hur man känner igen de olika arterna i fält, både 
till utseende och sång. Vi tänkte köra en studiecirkel 
under våren som Hasse Andersson leder.  
   Intresserad? Maila till hasse.tullinge@gmail.com. 
Vi vill ha din anmälan senast den 20 november.

Lördag 10 september
Skalbaggar i Lida naturreservat
Vi besöker ett brandfält tillsammans med 
entomologen Stanislav Snäll. Botkyrka kommun 
naturvårdsbrände det för fyra år sedan. Stani-
slav berättar och visar oss runt med ögonen 
riktade mot skalbaggar och annat intressant i 
reservatet. Han har inventerat skalbaggsfaunan 
i området. Medtag gärna fika, för vi räknar med 
en tretimmarstur.
Samling kl. 10.00 i Vårsta vid ICA-butiken för 
samåkning.
Kontakt: Hasse Andersson, hasse.tullinge@
gmail.com, tel. 070 657 35 39.

Helgen 10–11 september
Svamputställning
Mälaröarnas naturskyddsförening ordnar varje 
år en fantastisk utställning med flera hundra 
svamparter. Kl. 14.00 båda dagarna berättar 
Bo Nylén om svampar, deras ekologi, smak och 
giftighet. Alla är hjärtligt välkomna med egna 
kollektioner för artbestämning.
Plats: TräSjögården, Bryggavägen 129, sjö-
scouternas hus mittemot P-platsen till Ekeby-
hovsbacken, Ekerö (1,5 km från Jungfrusunds 
färjeläge). Tid: kl. 11.00–16.00.
Arrangör: Mälaröarnas naturskyddsförening 
(malaroarna.naturskyddsforeningen.se).

Sotsvart skalbagge. Foto: Stanislav Snäll

Karljohan. Foto: Hasse Andersson

Söndag 18 september
Föredrag och exkursion om  
mossor
Författaren och mossexperten Tomas Halling-
bäck håller först en introduktion om mossor i 
Harbrostugan. Därefter ger vi oss ut i fält till-
sammans med Tomas för att titta på mossorna 
i Harbroravinen. Under mossornas dag, som 
Mossornas vänner och Botaniska sällskapet 
anordnar den 16 oktober, finns sedan en möjlig-
het att fördjupa sig i mossornas värld, se nedan 
i programmet.De bägge mossexkursionerna 
görs i samarbete mellan dessa föreningar och 
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem.
Plats: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2 mel-
lan Tullinge och Tumba. Tid: kl. 12.00–16.00.
Kontakt: Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.
se, tel. 070 889 98 14.

Stor björnmossa. Foto: Bo Ljungberg 

Nötskrika. Foto: Hasse Andersson



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

Söndag 16 oktober
Mossornas dag i Harbroravinen
Stockholmspremiär för Mossornas dag blir det i 
Tumba! Små och stora, nybörjare och experter 
ser då på mossor i och kring Harbroravinen.
Mer information kommer på föreningarnas 
webbsidor.
Arrangörer: Mossornas Vänner (www.mos-
sornasvanner.se), Botaniska Sällskapet i 
Stockholm (www.bsis.org), Naturskydds- 
föreningen (www.gaerdsmygen.se).

Söndag 4 december
Grötkväll i Vasastugan
Vi avslutar detta år på för oss traditionellt sätt 
med grötkväll och bildvisning. Föreningen bju-
der på en härlig julgröt, kaffe och lite gott därtill.
Välkommen att visa dina bilder om natur eller 
något annat 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 välkom-
na. Vi vill gärna ha din föranmälan senast den 
2 december för att kunna beräkna grötmängd 
och annat gott. Tag med inneskor eller tofflor så 
blir städningen enklare.
Tid och plats: Vasastugan, Vårsta kl. 17.00.
Kontakt: Harald W Thorburn, tel. 530 390 73.

Lördag 28 januari
Fågelmatningen i Tullinge
Vi kollar vilka fåglar som finns vid matningsplat-
sen och i dess omgivningar. Därefter går vi bort 
till Tullingeravinen där vi kanske kommer att få 
se strömstaren.
Samlingsplats: parkeringen vid Kungsbergs-
maden (korsningen Tullinge strand–Sunnanvä-
gen). Tid: kl. 9.00–11.00.
Kontakt: Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.
se, tel. 070 889 98 14.

 
Söndag 12 mars (preliminärt)
Årsmöte 2017
Vi återkommer i vårprogrammet med uppgifter 
om tid, lokal och föredragshållare. Se även 
hemsidan!

Onsdag 12 oktober
Föredrag om brandnäva och  
svedjenäva samt om naturvårds-
bränning 
Lotta Risberg som doktorerat på brandnävans 
och svedjenävans ekologi kommer till oss 
och berättar om hur dessa arter är mer eller 
mindre beroende av att det då och då brinner 
i skogen. Det finns även många andra arter 
som gynnas av bränder varför man idag under 
kontrollerande former utför mindre bränder i 
skogsmark.
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Tullinge, 
Römossevägen 25. Tid: kl. 19.00.
Kontakt: Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.
se, tel. 070 889 98 14.
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Stjärtmes. Foto: Hasse Andersson


