
Rätten till våra 
stränder är hotad

Strandskyddsmanifestation
Söndag 11 november - kl 18

Strandskyddet, som är en grundläggande del 
av allemansrätten, är i fara. Allt fler av våra 
stränder i Stockholms län bebyggs, vilket gör 
det svårare för befolkningen att nå vattnet.
Förr tände man eldar längs stränderna när fara 
hotade. Vi vill uppmärksamma hotet mot våra 
fria stränder genom att tända eldar och sända 
iväg ljuslyktor över vattnet.

Samling vid Badberget, Tyresö Strandbad
Buss 875 till hpl Strandallén.
Ta med ficklampa och varma kläder!
Kontaktperson Solveig Dahl, 070-350 11 39

Åvaån – öringens lekplats 
och yngelkammare

Söndag 4 november kl. 12.00-14.00
Plats: Fiskfällan vid Åva
Föranmälan, 08-745 33 94. 
Gratis. Fiskevårdaren Sverker Lovén 
från Stockholms stad visar Åvaöringens väg 
från havet till sina lekplatser i ån. 
Vid fiskfällan där de uppvandrande öringarna 
räknas och mäts har vi chans att se dem. 
För vägbeskrivning: 
se hemsida Tyresta Nationalpark/program

Höst och Vinter
program 2012 - 2013

Skicka din epostadress till 
tyreso@naturskyddsforeningen.se 
så får du information och påminnelse 

om programaktiviteterna.

naturskyddsforeningen.se/tyreso

K
ontrollera att din epostadress på adressetiketten stämmer. 

Om inte, skicka mail till medlem@
naturskyddsforeningen.se. 

Skriv ‘Ny e-post’ i ärendefältet och ange medlemsnummer

 och ny epostadress i meddelandet. Sagornas 
skog

Alby friluftsområde
Söndag 7 oktober kl 12.00-15.00

Gå på upptäcktsfärd i Albyskogen!
Kan du hitta den lilla räven och se var älvorna har 
dansat? Följ våra spår!
Träffa Moster Mossa 
och lyssna på Bergadrottningens berättelser.
Stek äpplen och pinnbröd över elden! 
Spännande klätterrep.
Barnvagns- och rullstolsvänligt.
I samarbete med Friluftsfrämjandet 
och Tyresö kommun.
Skyltat från bägge parkeringarna.
Gratis!
Kontaktperson Solveig Dahl, 070-350 11 39



Program hösten 2012
Långtur från Nyfors till Tyresta by
Söndag 7 oktober, kl. 9.30
Jonas Hedlund tar dig med på långvandring genom 
Tyresta Storskog och berättar om skogen, dess betydelse 
och värden. Gran, tall eller lövträd är en fråga om 
konkurrens, skogsbränder, stormar- och skogsindustri.
Förr var skogen allmänningsmark, vad betydde det och 
hur återspeglas det i vår Allemansrätt?
Samling kl 9.30 busshållplats Nyfors (buss 873 från 
Gullmarsplan). Avslut vid Tyresta by.
Ta med matsäck för två raster.
Ca 12 km, 6 timmar.
Att delta kostar 80:-, medlemmar 50:-, under 18 år fritt.
Kontakt: Jonas Hedlund, 070-471 16 58
Epost: jonas.forsen@tele2.se

Grottkrypning i Klövberget med van guide
Lördag 20 oktober kl. 11-14
Kul för hela familjen!
Ta på och med oömma kläder och hjälm, 
minst 2 bra ficklampor, gärna pannlampa 
och matsäck.
Avgift 50 kr (även för medlemmar)
Anmälan till Jonas Hedlund, 070-471 16 58
Epost: jonas.forsen@tele2.se

Strandskyddsmanifestation! 
Stränderna ska vara för alla!
Söndag 11 november kl. 18
Läs mer i separat artikel.
Kontaktperson Solveig Dahl, 070-350 11 39

Strömstarar i Nyfors - Gratis Naturguidning
Lördag 26 januari kl. 10
Vid Nyfors brusande vattenfall övervintrar den lilla 
vinterbadande strömstaren. Under guidningen har du 
chans att få syn på denna fågel som är något av en 
symbol för Tyresö. Vi vandrar också genom Albys täta 
granskogar, längs Tyresö-Flatens släta hällar, vid kultur-
markerna runt Oppsätra och den trolska miljön kring 
Gammelström. Överallt har bävern lämnat tydliga spår i 
strandkanten.
Du behöver inte föranmäla dig. Ta med matsäck, grova 
kängor eller stövlar och varma kläder.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus.

Samling: Vid busshållplats Nyfors kl 
10.00 (buss 873)
Arrangör: Tyresö Kommun
Mer info om denna och andra guidningar: 
Martina Kiibus, 070/169 81 83, 
www.tyreso.se/naturguidningar

Natursnokarna
är Naturskyddsföreningens verksamhet för 
barn och deras familjer - alltid gratis.

Moster Mossa i Sagornas skog
Söndag 7 oktober
Läs mer i artikel på framsidan.

Pinnar stenar och småkryp
Söndag 14 oktober kl. 12-14
Samling vid Naturens rum, Alby Friluftsgård
Tillsammans letar, tittar och undersöker vi små vackra 
och spännande saker vi hittar i naturen.
Medtag matsäck/fika.

Grottkrypning 
Lördag 20 oktober kl. 11-14
se mer i övriga programmet

Besök hos bonden på Uddby gård
Söndag 2 december kl. 11-13
Vi följer med bonden Martin Magnusson 
på Uddby gård och träffar djuren 
som bor där. Fåren bjuder på ull 
som vi julpysslar med. 
Kl. 11.30-12.30 blir det 
ponnyridning för den som vill.
Caféet är öppet kl. 11-16.

Spåra och spana
Söndag 10 februari kl. 11-13
Vi letar spår av djur, spanar efter vinterfåglar och gril-
lar. Samling vid Naturens rum, Alby Friluftsgård.
Medtag varma kläder och något att grilla.

Kontaktperson för Natursnokarna:
Anna-Mia Bergkvist tel.742 08 88

Vi blir glada om du kommer till 
våra öppna styrelsemöten

Om du vill vara aktiv i föreningen eller bara komma 
och prata med oss. Information om tid och plats finns 
på vår hemsida, naturskyddsforeningen.se/tyreso

Programmen sker
i samarbete med

Hur vill du att 
Tyresö ska se ut 
i framtiden?

Var med och påverka den 
nya Översiktsplanen i kommunen
Arbetet börjar nu och ska vara klart 2014. I en översikts-
plan planerar man för hur marken ska användas framöver. 
En anledning kan vara att hitta mark för nya bostäder, 
vilket kan innebära förändringar av nuvarande mark-
användning. Eftersom tillgång till grönområden är viktigt 
för hälsa och välbefinnande, är detta en angelägen fråga 
för många. Tyresö Naturskyddsförening vill föra naturens 
talan i denna process och inbjuder intresserade Tyresöbor 
att delta i 2 informations-kvällar om denna viktiga fråga.

Grön Översiktsplan - Del 1
Torsdag 15 november kl. 19-21
• Vad är en Översiktsplan?
• Hur går arbetet till?
• Vilka intentioner har politikerna?
• Hur kan vi, som förening, påverka?
Planarkitekt Caroline Fintling-Rue, 
som arbetar med den nya planen i kommunen, kommer 
och rätar ut våra frågetecken.

Grön Översiktsplan - Del 2
Tisdag 27 november kl. 19-21
Många flyttar till Tyresö pga vår fina natur, men hur kan 
vi bli fler utan att bygga sönder dessa naturområden?
Vilka områden är skyddade och vilka går att bebygga?
Kommunekolog Göran Bardun guidar oss denna kväll.

I vår Nyfors Vision (läs mer på vår hemsida) finns en 
tanke på att den mark som kommunen äger vid Nyfors 
skulle kunna bebyggas med en småskalig ”ekoby”. Men 
vad är det egentligen? Är det intressant för oss?

För att ta reda på det bjuder vi in till Ekobymöte
Torsdag 8 november kl. 18-20 
med Mia Torpe, som drev bygget av ekobyn 
Understenshöjden i Björkhagen.

Alla dessa tre samlingar sker i Caféet, 
Föreningsgården ”Kvarnhjulet”, 
Pluggvägen 6, Hus C
Alla är välkomna!


