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Sagornas
skog

Gå på upptäcktsfärd i skogen! 

Kan du hitta den lilla räven 

och se var älvorna har dansat? 

Vid Stora Stenen träffar du 

Moster Mossa eller 

Bergadrottningen 

som berättar en saga. 

Grädda pinnbröd och 

grilla äpplen. 

Skyltar från p-plats Alby friluftsgård. Barnvagnsvänligt. Gratis. 

I samarbete med Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet i Tyresö.

Söndag 5 oktober kl 12-15

Alby friluftsområde, Tyresö



Så här blir du medlem i Naturskyddsföreningen
Anmäl per telefon: 08-702 65 77, mån - tor, kl 9-11.30, 12.30-14.
E-post: medlem@naturskyddforeningen.se eller besök www.naturskyddforeningen.se
Medlemskap 295:- 
eller autogiro 24 kr/mån

Familjemedlemskap 356:- 
eller autogiro 30 kr/mån 

Ungdomsmedlemskap 
195:-  (under 25 år) 
eller autogiro 16 kr/mån

Naturskyddsföreningen i Sverige har 
gjort en ranking av Kommunernas 
naturvårdsarbete. (Finns i sin helhet 
på www.naturskyddsforeningen.se) 

På första plats kom 
Huddinge kommun 
med 43 av 45 möjliga 
poäng. Vi gratulerar!  
Därefter Lomma,  
Helsingborg, Bromölla 
och Täby med 34 
poäng.  
 

Tyresö kom på plats 26 med 28,5 
poäng vilket är ganska bra med 
tanke på att 7 av 10 kommuner inte 
ens når upp till halva möjliga poäng. 
Enkäten hoppas bidra till uppmärk-
samhet och debatt om kommuner-
nas arbete med naturvårdsfrågor 
och att fler kommuner arbetar för att 
uppnå miljökvalitetsmål och friluft-
slivsmål rörande biologisk mångfald 
och värden för friluftsliv.
 
Människors ökade miljöintresse 
borde vara en viktig del av varje 
kommuns profileringsstrategi. 
I valet till Europaparlamentet 
belönades de partier som satsade 
på miljöfrågorna. I höstens val tror vi 
att väljarna kommer att göra samma 
sak med de politiker som prioriterar 
tillgång till natur och naturupplevel-
ser.

Naturskyddsföreningen vill att 
politikerna ska öppna ögonen 
för behovet av ökade resurser 
till kommunernas naturvårdsar-
bete. Detta är ange-läget, både 
för naturen, mångfalden och män-
niskors välbefinnande. Se vidare: 
www.svd.se/opinion/brann-punkt/
storstadskommuner-ar-bast-pa-
naturvard_3749198.svd
 
I Tyresö Naturskyddsförening har 
en grupp medlemmar arbetat för 
att lyfta viktiga naturmiljöfrågor 
till den nya kommunala Översikts-
planen (ÖP), som är på gång. 
Arbetsgruppen kallas ”Grön ÖP”, 
(se medföljande lösa blad). En viktig 
framtidsfråga är att vi blir medvetna 
om vikten av att stärka våra närna-
turområden.  
 
I Tyresö ingår det mesta av våra 
populära grönområden i Tyresta-
kilen. Grön ÖP-gruppen har därför 
tagit fram en folder om detta som vi 
hoppas ni ska uppskatta! Ett samar-
bete mellan Tyresö och de andra 
kommunerna i Tyrestakilen har 
också, till vår stora glädje, startat. 
(även noterat av falköga)

Tyresö Naturskyddsförening ställde 
under våren 11 frågor till de politiska 
partierna om viktiga miljö- och natur-
frågor. På nästa uppslag redovisar 
vi svaren. Vi har tyvärr inte fått svar 
från C och SD. En del partier har 
lämnat förklaringar till sina svar, 
vilket vi markerat med en asterix för 
varje fråga som har en förklaring. 
Dessa redovisas i sin helhet på vår 
hemsida:  
tyreso.naturskyddsforeningen.se 

Vi konstaterar att partierna visar god 
vilja i dessa frågor och att många 
bra initiativ är på gång. Bl.a den nya 
grönstrukturplanen och cykelplanen.

Falköga i Tyresö har tagit del av 
partiernas svar och: 
 

       Noterar med glädje 
att Tyresö kommun så 
snabbt har etablerat ett 
samarbete med våra 
grannkommuner för att 
stärka Tyrestakilen.  

      Grattar alla Tyresös elever och 
lärare som i årskurs 2, 5 och 9 får 
vara med om spännande, lärorika 
dagar i naturen med den populära 
Tyresö naturskola!  
 

      Läser att alla kommunens för-
skolor ska kemikaliebantas under 
året.  
 
      Hurrar för att alla politiska partier 
vill ha 100% ekologisk mat i förskola 
och skola. 
 

      Cirklar över Barnsjön- Gammel-
strömmen – Prästängen- Wättinge- 
stråket – och registrerar att inget 
politiskt parti motsätter sig bildandet 
av ett naturreservat här. 

      Tycker att det är strålande att 
resenärer från Östra Tyresö och kom-
munanställda får åka buss gratis istäl-
let för att korka igen Tyresövägen! 

      Gillar att naturvårdsarbetet i 
kommunen ska få mer resurser och 
att pengar avsätts bl.a. för att hålla 
igenväxande marker öppna.

      Ser vid horisonten en vatten-
strateg flyta in (jo, rättstavat) i kom-
munhuset för att samordna planerade 
vattenåtgärder tillsammans med 
grannkommunerna.

Falköga i Tyresö



 

Tyresö Naturskyddsförenings frågor till partierna inför valet 2014 

 M FP KD  S MP V 

1.  Kommer Ert parti verka för att förstärka Tyrestakilens Svaga Samband? 
      T ex genom flytt av bussdepån och anläggande av ny faunaport under Tyresövägen.

Ja * Ja Ja Vet ej * Ja Ja 

2.  Kommer Ert parti verka för bildandet av ett nytt Naturreservat vid Barnsjön-Gammelströmmen-Prästängen-Wättingestråket? Ja * Ja Ja Vet ej * Ja Ja * 

3.  Kommer Ert parti avsätta tillräckliga resurser för vidareutveckling av Tyresös nya Grönstrukturplan så att de åtgärder  
     som föreslås i planen kan genomföras?
     T ex föreslagna inventeringar, utredningar, kartläggningar och analyser samt framtagning av nödvändiga strategier, riktlinjer   
     och åtgärdsprogram.

Ja * Ja Ja Ja Ja Ja 

4.  Kommer Ert parti verka för ”Ekologisk Allemansrätt”? 
      D v s  Alla som bor i Tyresö kommun skall ha lättillgänglig tillgång till naturområden inom 300 meter från där de bor. Jämför 
      med Boverkets rekommendation ”Bostadsnära Natur”. Detta kan ses som en strategisk strävan i kommunens folkhälsoarbete.

Ja * Ja Ja Ja Ja Ja 

5.  Kommer Ert parti verka för att en övergripande strategi och plan för alla vattenmiljöer i kommunen tas fram? 
      T ex genom tillsättande av en vattenstrateg som i Haninge kommun.

Ja * Ja Ja Ja * Ja Ja 

6.  Kommer Ert parti verka för att all ny bebyggelse inom projektet NTC-Norra Tyresö Centrum får hög mätbar Grönytefaktor? 
      Grönytefaktor= Ekologisk effektiv yta/Hela fastighetens yta. Gärna 0,6 eller högre värde. Ju högre värde, desto högre andel  
      gröna markytor, vegetationstak och i vissa fall även vegetationsbeklädda fasader. Höga värden syftar till att säkra en framtida  
      funktionell grönska d.v.s. ekosystemtjänster.

Ja * Ja Ja Ja Ja Ja 

7.  Kommer Ert parti verka för införandet av ett Naturvårdsråd i kommunen? 
      Liknande det som finns i Nacka kommun. Där politiker, förvaltningar och intresseorganisationer möts minst 2ggr/år. Detta 
      skapar ett upparbetat kontaktnät.

Vet ej * Ja * Vet ej Ja Ja Ja 

8.  Skall Tyresö Kommun verka för att öka konsumtionen av kravmärkta ekologiska livsmedel i skolor och förskolor?  
      Från dagens 25% till 100% senast år 2023. Vilket, förutom att barnen får i sig mindre gifter, innebär att matproducenter kan  
      ställa om till Eko-odling och därmed minska övergödning och påverkan av våra vatten. Som i Uppsala, Malmö och Lund. 

Ja * Ja * Ja Ja * Ja Ja 

9.  Vill Ert parti verka för att det påbörjade arbetet i kommunens förskolor för projektet ”Giftfria förskolor” fortsätter för  
      att vara klart till sommaren 2015? 

Ja * Ja Ja Ja * Ja Ja 

10. Kommer Ert parti avsätta tillräckliga resurser för att Tyresös park- och naturområden sköts så att deras värden och  
       funktioner bibehålles och stärks? 
       Bl a så att igenväxande natur- och kulturmarker kan hållas öppna och stora ekar friläggas? 

Ja * Ja Ja Ja Ja Ja 

11. Kommer Ert parti verka för en utökning av den naturpedagogiska verksamheten i kommunen?  
       T ex genom utökning av Naturskolan och permanentning av naturguidningarna 

Ja * Ja Vet ej Ja Ja Ja 

OBS! Centerpartiet och Sverigedemokraterna svarade tyvärr inte på enkäten

*  Kommentarer på frågorna /svaren från partierna finns att läsa på vår hemsida tyreso.naturskyddsforeningen.se



växt- och djurliv, men även trista 
granplanteringar och utdikade marker. 
Vi tar också upp frågan om den gröna 
kilen som här har mycket svaga 
samband. Hur ska vi kunna förbättra 
dessa för både djur, växter och män-
niskor? Medtag matsäck!Samling vid 
hpl Strandängarna, kl 10,
buss 816 från Gullmarsplan. Ca 4 tim.
Info och guide: Ronny Fors,  
tel 0708-96 36 07  

 
Lördag 27 september 
Telegrafberget till Ällmora träsk
Från Telegrafberget (där Strindberg 
upptäckte skärgården) vandrar vi 
längs lavklädda hällmarker och moss-
rika granskogar till den lilla sjön Äll-
mora träsk, trolskt omgiven av branta 
berg. Terrängen är stundtals kuperad 
och på sina håll kan stigen vara rätt 
blöt, så stövlar/grova kängor rekom-
menderas. Cirka 4 timmar inklusive 
två kortare matsäckspauser.
Samling: Vid busshållplats Trinntorp 
kl 9.45 (buss 873 från Gullmarsplan, 
byte till 805 i Tyresö Centrum). Avs-
lutning vid busshållplats Solstigen, 
Ällmora (buss 805).Avslut: Solstigen, 
Ällmora (buss 805). Ingen avgift! 
Arrangör: Tyresö Kommun 

Söndag 28 september - SVAMP! 
Vi ger os ut i svampskogen med 
svampkännaren Per Westman. Både 
vana och ovana svampplockare är 
välkomna! Samling kl 10 vid parkering 
Gammelström/Hundängen. Ca 4 tim.
Ta med matsäck/fika!  
Kontakt: Solveig Dahl 070-350 11 39

Natursnokarna
Natursnokarna är samlingsnamnet på Naturskyddsföreningens familje- 
verksamhet. Natursnokarna vänder sig i första hand till barn och deras  
familjer. Syftet är att inspirera barnen att njuta av och uppskatta naturen.

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

Äventyr på Telegrafberget   
Söndag 28 september, kl. 13   
Vi klättrar upp på Telegrafberget, tittar 
på utsikten och fikar. Samling: parker-
ingen vid Trinntorpsbadet.

Besök hos bonden på Uddby gård
Söndag 30 november, 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.  
Cafét är öppet kl. 11-16.

 
Kontaktpersoner: 
Anna-Mia Bergkvist, 070-19 17 187, 
anna-mia.bergkvist@live.se 
Helena Hartzell, 08-93 86 42,
helena.hartzell@telia.com

Höst- och vinterprogram 2014 
För information och ev. ändringar, se hemsidan  

tyreso.naturskyddsforeningen.se

Onsdag 3 september 
 ”Bli Stark i Naturen”   
Naturen har så många 
positiva effekter på vårt 
välbefinnande att man kan 
kalla den "Vitamin N". 
Lär dig hur du kan minska 
stress och öka din fysiska förmåga 
mjukt och lekfullt tillsammans med 
naturguiden och sjukgymnasten Bosse 
Rosén från Balansverkstan. Vissa 
strapatser ingår. Ta med sittunderlag 
och leklynne! Gemensam fika efteråt 
för dem som vill (ta med fika). Ingen 
avgift! Samling vid informationstavlan 
vid parkeringsplatsen vid Nyfors-
vägens slut (vid "Hundängarna") kl 
17:50.  Frågor: Bosse Rosén 0733-
44 21 62  bosse@balansverkstan.se 

Torsdag 4 september 
Upptaktskväll  för ”Miljövänliga 
veckan” på Rikskansliet kl, 18- 21, för 
dig som vill vara med och arbeta för 
mer ekologisk mat under v. 40.  
Välkommen att höra av dig till 
solveig.dahl@webmail.se,  
tel  070-350 11 39.
 

Lördag 6 september  
Tyresöfestivalen  
vid Kvarnhjulet  
Kl 12-17 där Naturskyddsföreningen 
medverkar! Kom och hälsa på!  
 

Lördag 20 september 
Vandring i Erstavik - en del av 
Tyrestakilen  
Vi gör en vandring med biolog Ronny 
Fors från Tyresö strand via Slum-
näs, Lindskär och Skomakartorp och 
avslutar vid golfbanan. Här finns ett 
varierat landskap med gamla skogar 
och naturbetesmarker med ett rikt 

29 september- 5 oktober  /v. 40 
Miljövänliga veckan i Tyresö C 
Miljövänliga Veckan 2014 är höjd-
punkten i Naturskyddsföreningens 
kampanj “Byt till eko” och handlar 
om skillnaden mellan ekologisk och 
oekologisk mat. I år handlar det bland 
annat om ekologisk frukt. Besök oss 
gärna!
 

Söndag 5 oktober  
Sagornas skog  
En upplevelsedag för 
barn och familj. Gå 
på upptäckts färd i 
skogen! Kan du hitta 
den lilla räven och se var älvorna har 
dansat? Vid Stora Stenen träffar du 
Moster Mossa eller Bergadrottningen 
som berättar sagor. Grädda pinnbröd 
över elden. Gratis och barnvänligt!  
Tid o plats: Kl. 12-15, Alby friluftsom-
råde. Skyltar från övre p-plats på  
Alby friluftsgård.

Fredag 7 november  
Ekologisk vinprovning
Klassisk vinprovning 
med inspirationsföre-
läsning med Mikael 
Robertsson kring ekologiska viner 
kravmärkt och fairetrade. Därefter 
ekologisk middag med vin, kaffe och 
dessert. Tid och plats: Tyresö Slotts 
Wärdshus kl 18.  
Kuvertavgift: ca 500:-/deltagare 
beroende på antal anmälningar  
Anmälan till: mtillbom@gmail.com, 
senast 4 november.

 
Söndag 9 november 
Klädbytardag 
Ett roligt sätt att förnya garderoben. 
Lämna in max 5 st hela o rena plagg 
– dam, herr och barn. Byt till dig ‘nya’ 

plagg. Tid o plats: kl. 13 – 
15.45 i Cafe Kvarnhjulet 
Hus B Pluggv. 6.
Se mer information på 
hemsidan!
Vill du hjälpa till? Kon-
takta Helene Mårdbrant, 
070-651 10 73



Skicka din e-postadress till oss på

tyreso@
naturskyddsforeningen.se 

så får du påm
innelse om

 våra aktiviteter.  


