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Naturskyddsföreningen i Tyresö
Vår- och sommarprogram 2013

Årsmöte
Torsdag 21 mars, kl. 18.30 - 21
Kvarnhjulet, Pluggvägen 6C, rum Navet.
Kontaktperson Solveig Dahl,  070 350 11 39

Upptakt för Miljövänliga veckan
Lördag - Söndag 23-24 mars
Årets miljövänliga vecka, v. 40, kommer att handla om ekologisk 
mat och matproduktion. Är 100% ekologiskt möjligt? 
Du som vill sätta dig in i frågan och ev. delta i Ekokampanjen 
kom med på den intressanta Upptakten.
Ring Solveig Dahl 070 350 11 39 om du vill delta!

Gatsmart odling i Tyresö
Arrangeras av Tyresö Trädgårdssällskap
Tisdag 26 mars, kl 18.30-21
Kvarnhjulet, Pluggvägen 6B, rum Nyfors.
Ulrika Flodin Furås, journalist, fotograf och författare till boken 
Gatsmart odling, berättar om fenomenet stadsodling och Mikael 
Svan, gatu- och parkchef i Tyresö, beskriver vilka grönytor som 
kan bli aktuella här i Tyresö. En representant från odlarnätverket 
Tillväxt berättar kort om sina erfarenheter. 
Ingen avgift, ingen anmälan. Vi bjuder på fika med liten kaka.
Vill du veta mer: Kontakta Sanna, 073 982 77 27

Lammvisning på Uddby gård
Lördag 13 april, kl. 11 & 14
Bonden Martin på Uddby gård visar de nyfödda lammen, och 
berättar om livet på gården. Fåren bjuder på ull som vi 
pysslar med. Visningen sker vid två tillfällen. 
Kul för hela familjen. Ingen avgift.
Kontaktperson Solveig Dahl, 070 350 11 39

Miljövänliga Dagen - Sveriges största Klädbytardag
Lördag 20 april, kl 13-16 
Stimmets skolas gymnastiksal. 
Lämna in max 5 st hela och rena plagg 
– byt till dej ’nya’ plagg.
Ett roligt sätt att förnya garderoben. 
Kontaktperson AnnJeanette, 070 980 67 63

Vårpromenad i fågelkvitter
Tisdag 7 maj, kl. 18.30
Vårpromenad i fågelkvittret längs Tyresös ‘Gröna kil’. 
Ronny Fors, biolog, hjälper oss att se viktiga naturvärden i 
området. Ta gärna med fika.
Vi möts vid fotbollsplanen bakom Fårdala skola. 
Kontaktperson Anki Lundgren,  073 986 93 57

Fågelholkar och Bihotell i Stadsparken
Söndag 12 maj, kl 13-15
Kom till Lekparken utanför Bollmoradalens kyrka så hjälps vi 
åt att måla vackra Fågelholkar och tillverka Bihotell som vi 
sedan sätter upp i träden i parken. Kul för hela familjen!
Biodlare Lennart kommer också med sin genomskinliga bikupa 
och visar sina spännande bin och hur de samlar honung.
Kontaktperson Solveig Dahl,  070 350 11 39

Gröna Kilarnas dag firas med smådjurshåvning vid 
Kolardammarna
Söndag 19 maj, kl 14-16
Samlingsplats: Alby Friluftsgård kl 13.30 för gemensam 
promenad, alternativt samling vid dammarna kl 14. 
Parkering vid Fårdala ridskola. Håvar, burkar och luppar finns. 
Ta med eget fika, stövlar och skarp blick.

Blomstervandring i Sandemar
Tisdag 21 maj, kl 18
Plats: parkeringen vid hållplats Svärdsnäsviken för buss 839 mot 
Smådalarö. Varje vår är det en stor upplevelse att möta 
Sandemars rika försommarflora med kungsängsliljor, majvivor 
och andra ovanliga arter. Vi njuter av näktergalens sång och rastar 
bland Adam och Eva, styvmorsviol och mandelblom. 
Glöm inte fika. 
Frågor besvaras av Lilian Lundin, 745 24 02

Bäverspaning vid Kolardammarna
Fredag 31 maj, kl 19
Vi möts på parkeringen vid Fårdala ridskola.
Bäverkännaren Peter Bergqvist visar och berättar om bävrarnas 
liv och leverne. Medtag gärna fika (termos i strumpa), prasselfria 
kläder samt kikare.
Kontaktperson Madelene Tillbom, 070 990 79 63 

Vandring i Erstavik
Söndag 2 juni, kl 10-15
Kom med och upptäck Erstaviks fantastiska naturområde som 
vi har runt knuten. Vi går mellan Slumnäs, Skomakartorp och 
Lindskär. Medtag matsäck!
Samling vid Tyresö strand busshlp kl 10, 
buss 816 från Gullmarsplan.
Kontaktperson Ronny Fors, 070 896 36 07

Trollsländor! 
Lördag 10 augusti, kl 10
Nu får vi möjlighet att upptäcka och lära oss om dessa vackra, 
levande små helikoptrar. Biolog Ronny Fors tar oss med in i 
trollsländornas förtrollade värld denna  morgon vid Kolar-
dammarna. Ta gärna med kamera och fikakorg.
Samling vid stora kartskylten.
Kontaktperson Madelene Tillbom, 070 990 79 63

Ängsslåtter vid Ahlstorp
Lördag 17 augusti,  kl 10
Under dagen kommer det hållas slåtterkurs, naturguidningar, 
besök i torpet med berättelser om torparliv förr och kanske lite 
spelmansmusik. Efter slåtter och hässjning avslutar vi med fika 
på ängen. Kul för hela familjen!
Kontaktperson Jonas Hedlund, 070 169 82 19
jonas.hedlund@tyreso.se

Besök i Kohagen
Lördag 24 augusti, kl. 11
Vi hälsar på kossorna i hagen på Uddby gård, 
där bonden Martin Magnusson visar och berättar 
för oss om kornas liv. 
Vi samlas på planen utanför Uddby kafé. 
Ta med fikakorgen. Passar hela familjen! Ingen avgift.
Kontaktperson Helena Hartzell,  070 488 92 55

Svampplockning till utställningen
Fredag 6 september, eftermiddag
Vi behöver svampplockare som plockar alla sorter. 
Inga förkunskaper krävs.
Ring Åke Ogenborg, 08 742 33 13 om du vill vara med och plocka.

Svamputställning på Tyresöfestivalen
Lördag 7 september, kl 12-17, vid Kvarnhjulet. 
Ta med dina svampar och få  hjälp med 
bestämningen av en svampexpert.


