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Vatten från ca. 30 sjöar och lika många 
vattendrag från Huddinge, Botkyrka, 
Nacka och Stockholm rinner till utlop-
pet i Tyresö och Östersjön.  
   När vattnet kommer till Tyresö bildar 
det som ett blått pärlband genom 
Tyresö och sträcker sig från Drevviken 
genom Gudö Å, Långsjön, Gammel-
ström, Lillsjön. Tyresö-Flaten-sjön, Al-
bysjön till Kalvfjärden i Östersjön. Som 
ett vackert smycke. Men alla smycken 
kan behöva rengöras!
   Detta blå pärlband är också en 
vacker och populär kanotled.  
http://www.tyreso.se/Se-och-gora/
Friluftsliv-och-natur/Bat-kanot-kajak/

Genom Tyresö går  
ett blått pärlband av sjöar  
– de är en del av Tyresåns sjösystem
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Omslagsfoto: Grillplats vid Tyresö Flaten. Foto: Jan Bergström
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Lördag 5 maj kl. 10-14  
städar vi Tyresö-Flatensjöns 
stränder och botten i samarbete 
med Tyresö Fiskevårdsförening!
Barnvänligt och gratis! 

Några dykare kommer att leta saker på 
botten att ta upp och vi andra går längs 
stränderna och plockar skräp som vi 
hittar. För att  få tag på skräpet i vatten-
kanten finns det roddbåtar att använda. 
För visst är det tråkigt med skräp i 
naturen? Vet du hur lång tid det tar för 
en plastpåse att brytas ned? 
   Vi lär oss om vad som händer med 
naturen när människor skräpar ner.  
Har vi tur träffar vi en sjöjungfru som 
berättar om livet i vattnet! 
   Det finns håvar att låna och alla som 
städar får en lott med fina priser. 
Ta gärna med matsäck, grillmöjligheter 
finns. Vi bjuder på senap och ketchup.

Samling: Vid bron över Tyresö-Flaten 
– Gammelström. Hitta hit: Promenera 
gärna eller ta cykeln! Buss 873 går till 
Nyfors, promenera ca 600 meter rakt 
ner till P-platsen vid Nyforsvägens slut. 
(Vik inte av till vänster på Nyforsvägen 
mot Nyfors) Snart ser du sjön och bron.
Ta med: Matsäck, sittunderlag 
“Håll Sverige rent” håller med sop-
säckar för skräpet. Flytvästar finns att 
låna för de som vill plocka skräp från 
roddbåt. Ev. blir det möjlighet att plocka 
skräp med kanot.
Kontakt: Solveig Dahl 070-350 11 39. 

Lördag 19 maj kl. 11-14  
inbjuder Tyresö Fiskevårdsförening 
till ”Första metar-dagen” på Nothol-
men vid Tyresö Slott.
Fisketävling med fina priser.   
Två kategorier:
-Barn upp till 15 år
-Vuxen från 16 år
Metspön finns att låna.  
Deposition 50 kr.Välkomna!   
Hemsida: tyresofiske.se

Nu är det dags 
att städa de blå 
pärlorna - våra sjöar!

Torsdag 22 mars kl.19.30  
Föreläsning om Tyresån och de  
spännande planerna för fiskvandring 
och avreglering i sjösystemet.  
(se Årsmötes-programmet)  
Alla är välkomna!

Lillsjön. Foto: Jan Bergström



Vår- och sommarprogram 2018
För information och ev. ändringar, se hemsidan:

tyreso.naturskyddsforeningen.se

”Yllet” Spinn och tovningskurs   
Drop in kl. 18.30-21.30 varannan 
torsdag ojämna veckor (även inhopp!) 
Plats: Kulturskolan, Kvarnhjulet, bildsal. 
Du får lära dig att hantera världens 
bästa funktionsmaterial – ull, och göra 
egna sittunderlag, tofflor, konstverk 
eller spinna eget garn. Både nybörjare 
och redan erfarna spinnare och tovare 
är hjärtligt välkomna! Anmäl dig till: Tiina 
Vinter, 073-6279676, tiina.vinter68@gmail.
com. Pris: 300 SEK/gång (250 SEK om du 
bokar flera tillfällen).

 
Årsmöte  
Torsdag 22 mars kl. 18.30-21.00 
Kvarnhjulet, Pluggv. 6, B-huset. 
Årsmötesbestyr. Därefter från kl.19.30 
serveras gott fika och besök av kväl-
lens gäst: Michael Wzdulski, projektle-
dare från Tyresåns vattenvårdsförbund, 
som berättar om Tyresåsamarbetet 
och det spännande förslaget om fria 
vandringsvägar för fisk i Tyresåns 
utlopp. Vad skulle det innebära för 
Follbrinkströmmen, Uddby och Nyfors? 
Kanske mer fisk och renare vatten? 
Hjärtligt Välkomna alla, speciellt våra 
nya medlemmar! Info: Solveig Dahl 070-
350 11 39 

  Stubbsittning i   
  skymningen 
  onsdag 28 mars  
  kl. 18.30-20.30  
  Naturen är  
  världens bästa    
  motvikt mot  
  vardagsstress.  
  En helt ovanlig  
  onsdagskväll 

ger vi oss ut på en tyst vandring och 
skärper sinnena. När skymningen faller 
sätter vi oss helt stilla och upplever...
vadå? Följ med så får du se, höra och 
dofta! Tillgänglighet: Vi går på delvis 
knöliga stigar. Ledare: Bosse Rosén 
från Balansverkstan. Bosse är naturhäl-
sopedagog och instruktör i mindfulness. 
Tänk på: Bekväma och varma kläder 
efter väder. Ta med sittunderlag och 
fika.Buss 873 till ändhållplats Nyfors. 
Samling: P-platsen vid Nyforsvägens 
slut nära Hundängen. (Rakt ner från 
busshållplats Nyfors. Ta inte vägen 
till vänster som förvirrande nog också 
heter Nyforsvägen.) 
anmälan senast tisdag 27/3 till solveig.
dahl10@gmail.com. 070-350 11 39. oBS. max 
12 deltagare. Pris 50:- som betalas kontant 
med jämna pengar på plats 10 minuter före 
start.
 

Klädbytardag
Lördag 14 april kl 13- 15
i Kvarnhjulet, hus B. Ett roligt sätt att 
förnya garderoben. Lämna in max 5 st 
hela och rena plagg - dam, herr, barn 
och välj ut 5 nya plagg. Inlämning från 
kl.12. Kontakt: annJeanette 0709-80 67 63. 
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   grod- och paddkväll!
   Torsdag 26 april kl. 20.00  
   Vi möts på parkeringen vid 

Fårdala ridskola. Jonas Hedlund från 
Naturskolan tar oss med på grod-och 
paddspaning vid Kolardammarna och 
någon av de nya groddammarna och 
visar oss hur olika groddjur ser ut och 
lever. Stövlar, ficklampa och varma 
kläder rekommenderas! Gratis och Kul 
för hela familjen! Info: alexandra Dybeck 
070-710 27 21  

 
Vi städar Tyresö-Flatensjöns 
stränder och botten 
Lördag 5 maj kl. 10-14 
Barnvänligt och gratis! se sid 3 
 

  Lammvisning  
  på Uddby gård  
  Lördag 12 maj  
  kl.11, 13 och 15
  David, bonden på   
  Uddby, visar de  
  nyfödda lammen, 
  som vi får klappa  
  och berättar om  
  djuren på gården.  

Visning sker vid 3 tillfällen. Fåren 
bjuder på ull som vi får pyssla med. 
Gårdskafét ”Rödkullan” är öppet 11-
16. Kul för hela familjen Ingen avgift.  
Info: Solveig Dahl 070-350 11 39
 

”Första metar-dagen” 
Lördag 19 maj kl. 11-14  
på Notholmen, Tyresö Slott. se sid 3

 
   För nyfikna upptäckare i alla  
   åldrar!  
   Tisdag 22 maj kl. 18-19 
   På ”Den biologiska mångfaldens 

”dag! Hur många olika sorters blom-
mor, växter och småkryp kan man 
hitta i Alby egentligen? Alla som vill 
vara med och leta är välkomna, stora 

och små! Vi träffas vid Naturens rum 
på Alby friluftsgård och försöker hitta 
så många olika arter vi kan! Vi sätter 
upp det vi hittar på en tavla och räknar 
dem. En rolig upptäckartimme för hela 
familjen! Info: Solveig Dahl 070-350 11 39

 
  Tidsresa till Ängslåtter på  
  ahlstorp 
  Lördag 11 augusti

Samlingsplats: Uddby gård. Vi flyttar 
oss tillbaka i tiden och får känna på 
hur det var att vara barn under höslåt-
tern förr i tiden. Tillsammans åker vi 
hästskjuts till Ahlstorp där vi hjälper till. 
Där äter vi också medhavd fika innan 
färden går åter till Uddby gård. Ingen 
avgift. Passar hela familjen!
Info: alexandra Dybeck 070-710 27 21 

Ängsslåtter ahlstorp  
Lördag 11 augusti kl 10 - ca 14
Under dagen hålls det slåtterkurs. Liar 
och räfsor finns att låna, men ta gärna
med egna om du har. Efter slåtter och 
hässjning bjuder vi på fika och bullar.  
Kul för hela familjen! Kontakt: Jonas 
Hedlund, jonas.hedlund@tyreso.se,  
070 169 82 19.  

 
Tyresöfestivalen  
Lördag 1 september kl. 12-17 
vid Stadsparken, Tyresö C
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Dyviks Lövängar
Program 2018

Du är mycket välkommen att deltaga i årets verksamhet - antingen Du vill lära 
Dig mer om kulturlandskapets traditionella vård och ekologi eller om Du bara 
vill få meningsfull och trevlig motion genom en aktiv miljövårdsinsats. Det blir 
nu 34 år sedan arbetsgruppen började återställa det mycket artrika och vackra 
lövängsområdet som idag är naturreservat. Samling vid redskapsboden 
väster om Dyviksmaren.  Redskap finns på plats.  Medtag arbetshandskar 
och oömma kläder. Arbetet på lövängarna sker på egen risk för deltagare över 
18 års ålder. För yngre deltagare sker arbetet under målsmans/lärares ansvar.
Övriga upplysningar kan fås av Harald Berg 08-7707061 eller Ulf Johansson 08-7120968.

Lördag 21 april kl. 10: Fagning 
Nedfallna kvistar och grenar räfsas 
ihop tillsammans med löv och an-
nan förna till högar som bränns eller 
komposteras. Syftet är att underlät-
ta slåttern, minska mossbildningen 
och att påverka näringsbalansen 
så att ängsfloran gynnas. Medtag 
förtäring och dryck. 

Lördag 9 juni kl. 10: Förslåtter  
Högvuxen vegetation (vass och 
högvuxna gräs) slås med lie och 
räfsas undan. Syftet är att gynna 
spädare och mer lågvuxna och 
konkurrenssvaga arter. En presen-
tation av lövängarna för intresse-
rade sker kl 10. I anslutning till 
lunchen kl. 12 berättar natur- och 
kulturvårdaren Catharina Öster-
man om hur man transporterade 
och torkade hö med gamla me-
toder och redskap. Efter lunchen 
blir det en blomstervandring i om-
rådet. Medtag förtäring, inklusive 
mycket vätska om det är varmt. 
 

Lördag 28 juli kl. 9.30:  
Liekurs.   Kl 10: Slåtter  Klockan 
9 ges en allmän nybörjar-in-
troduktion om liehantering. Från 
klockan 10: Ängarna slås med lie, 
höet räfsas ihop och forslas bort. 
Spelmansmusik i gammal god 
tradition! Föreningen bjuder på tradi-
tionsenlig slåtterlunch kl 12. 

Lördag 4 augusti kl. 9.30:  
Liekurs.  Kl 10: Slåtter Instruktion 
klockan 9.30 för den som önskar 
veta hur man hanterar en lie. 
Från klockan 10: De ängspartier 
slås, som vi inte hann med den 28 
juli. Föreningen bjuder på lättare 
förtäring kl 12. 

Lördag 1 september kl. 10:  
Lövtäkt, årsmöte, höstslåtter  
Efterslåtter med lie och räfsa av vis-
sa högvuxna partier som djuren inte 
betat av. Traditionell hamling och 
lövtäkt av några askar och andra 
lövträd. Årsmötet hålles i anslutning 
till lunchpausen. Medtag förtäring. 

Lördag 6 oktober kl. 10: Höstarbete 
Gallring och röjning av träd, buskar 
och sly för att få en bättre balans 
mellan ljus och skugga på ängarna. 
Eldning av ris om vädret tillåter. 
Medtag förtäring och dryck.   
 
  Arbetsgruppen  
  Dyviks Lövängar
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...känner en viss “flygskam”, trots 
att mina flygresor är garanterat utan 
klimatpåverkande utsläpp. (i Sverige 
utgör annars flyresor en tiondel av 
utsläppen). För egen del tvekar jag 
inför den aktuella hashtaggen #jag-
stannarpåmarken. 

...uppskattar att kommunen går vid-
are med vattenprojektet ”Fritt fram 
i Tyresån”. Tänk om öringar kan få 

Falköga i Tyresö
Pilgrimsfalken, som har mycket skarp syn och 
ser längre än de flesta, var utrotningshotad 
men har räddats genom Naturskyddsförening-
ens arbete och är därför vår symbolfågel.

vandra upp i Follbrinks-strömmen och 
att utsiktsplatser längs vattenfallet med 
den lilla strömstugan, kan bli en ny 
spännande kulturhistorisk vattenattrak-
tion! Yippie!

...hoppas på att alla villaägare i 
Tyresö firar Biologiska mångfaldens 
dag 22 maj genom att gynna vilda 
växter och djur i sin trädgård.Bästa 
tipset: att inte använda bekämpnings-
medel och att låta något gammalt eller 
dött träd/grenar få finnas kvar! Våra 
vilda grannar behöver boplatser. Lycka 
till! 

...vill även i fortsättningen kunna 
sväva över jordbruksmarken på 

Storängen. Inte över en stenkross!

...önskar kommunen lycka till med 
förhandlingarna om markinköp i 
Skrubbatriangeln, så att bussdepån 

och kretsloppscenralen äntligen kan få 
nya bättre platser.

”grönsakslandet”  
Ekologiska grönsaker 
närodlade i Tyresö 
Tyresö Naturskyddsförening erbjuder 
nu sina medlemmar att få följa vårt 
närodlingsprojekt : se hur grönsakerna 
växer och frodas och få förtur att köpa 
dessa nyskördade, ekologiska under-
verk! Du kan få följa utvecklingen av 
hur odlingen byggs upp och utvecklas 
både på FB och i verkligheten.
   Anmäl ditt intresse till Laura Fernan-
dez via mail: laurafernandezramirez@
yahoo.se. Skriv  ”grönsakslandet 2018” 
i ämnesfältet, eller tel. 0709-460 154.
Välkomna!



Skicka din e-postadress till oss på  
tyreso@naturskyddsforeningen.se  

så får du påminnelse om våra aktiviteter.  

EKoNomIBrEV

Tyresö Naturskyddsförening, c/o Solveig Dahl, Renlavsgången 326, 135 35 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

Våra aktiviteter  
arrangeras 

i samarbete med  
Studiefrämjandet

Naturens rum 
missa inte ett besök i Naturens 
rum där du kan hälsa på räven 
och ugglan m fl. Välkomna!  
 
Öppet lördagar och söndagar  
kl 10-16 samt vardagar, vid förfrå-
gan i caféet. Naturens rum ligger 
på Alby friluftsgård. 


