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”Yllet”, Spinn- och Tovningskursen  
Under hösten fortsätter vi  med våra träffar 
på måndagar. Första tillfället - Måndag  
9 september kl. 18.00. Vi samlas på Kultur-
skolan i Tyresö, i bildsalen en trappa ner. 
Även inhopp! Du får lära dig att hantera 
världens bästa funktionsmaterial – fårull, 
och göra egna sittunderlag, tofflor, konst-
verk eller spinna eget garn. Både nybörjare 
och redan erfarna spinnare och tovare är 
hjärtligt välkomna! Övriga tillfällen är: 
23 sept., 7 och 21 okt., 4 och 18 nov. samt 
2 december. 
Anmäl om du kommer till: Tiina Vinter, 073-627 96 
76, tiina.vinter68@gmail.com. Pris: 300 SEK/gång.
 

Tyresöfestivalen  
Lördag 14 september kl. 12-17
På Naturtorget. Bland blommor, fjärilar och 
bin hittar du oss. Kom med och inred vårt 
bihotell, besök fjärilarnas barnkammare 
eller gå en bi-quizstig. 
 

 
 
 
Natursnokarna går på vandring runt 
Tyresö-Flatensjön  
Söndag 15 september kl 13.10-16 
Vi möts vid Nyfors busshållplats (buss 873) 
och vandrar sedan Tyresö-Flaten runt. 
Första stopp blir den spännande forsen, 
och vi avslutar med grillning vid Lillsjön om 
vädret tillåter. Ca 5-6 km enkel vandring. 
Ta med matsäck och kläder efter väder. För 
barn och deras vuxna!  Lämplig ålder ca 
3-8 år.
Info/frågor: Felix Österlund 070-796 32 79

Grottkrypning i Klövbergsgrottan
Lördag 21 september kl 11-13 
Nu har du chansen att få göra ett besök 
i underjorden,  i  den stora stenblocks-
grottan vid Klövberget, under ledning av 
Jonas Hedlund, naturskolepedagog och 
van ”grottkrypare”. Ta gärna med något att 
grilla så gör Jonas upp en eld. För barn från 
ca.7 år och vuxna. Viktigt: Ta med hjälm 
(obligatoriskt), oömma och varma kläder 
och två ficklampor med bra batterier! Pris 
50:-/pers. Begränsat deltagarantal.  
Anmälan till jonas.forsen@tele2.se tel: 070-471 16 
58. Senast torsdag 19 september!  Färdväg: Buss 
till Trinntorp med promenad på fin stig över berget. 
Buss 819 kommer till Trinntorp kl. 10.12 då hinner 
man lagom promenera. Alt: Bil till Noretvägen.  

 

Sagornas skog I Albyskogen
Söndag 6 oktober kl. 12-15 
En upplevelsedag för barn och vuxna. 
En upptäcktsfärd i skogen! Kan du hitta 
den lilla räven eller 
upptäcka de små ny-
fikna trollen i berget?  
Vid stora berget får 
du möta Bergadrott-
ningen, som berättar 
sagor och sägner.  
Och varför inte balan-
sera på stockar  
och grädda pinnbröd.  
Gratis och barnvänligt!  
Skyltar från parkeringen vid Alby skogsväg

Höst- och vinterprogram 2019 / 20
För information och ev. ändringar, se hemsidan:

tyreso.naturskyddsforeningen.se
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Fixa grejen och dela mera! 
Lördag 12 oktober kl. 12-16 
Tyresö. C , vid torget. ”Fixa grejen och 
dela mera” är temat på årets Miljövänliga 
vecka. Vi erbjuds nu en unik möjlighet att 
få t.ex utemöbler, staket m.m. lagade och 
målade till endast materialkostnad! Detta 
sker i samarbete med Tyresö Gymnasiums 
Särskola med APL.  (arbetsplatsförlagt 
lärande) Kom och träffa dessa duktiga un-
gdomar och berätta vad du behöver hjälp 
med!  Denna lördag får du också träffa 
Loretta, en kreativ, lokal sömmerska som 
älskar ”återbruk” och kan hjälpa dig att laga 
eller sy om något plagg du inte vill vara 
utan! Ta med något som behöver lagas 
eller fixas och kom till torget! 
Se mer info på nästa uppslag!

Skogsbad i höstkvällen  
Onsdag 16 oktober kl. 17.45-20 
Upptäck skogens läkande kraft. Forskare 
världen över är överens: Naturen gör dig 
lugn, trygg och stark. Följ med på en lugn 
skymningspromenad i skenet från fotogen-
lyktor där du får uppleva några av de mest 
kraftfulla övningarna för att hitta lugn och 
harmoni med hjälp av skogen. 17.45: Sam-
ling vid Nyforsvägens slut. 
   ”Utemaningen” erbjuder dig, som 
medlem i Naturskyddsföreningen, att helt 
gratis få delta på skogsbadet om du anger 
koden”Natur”.  
Anmälan sker på https://bit.ly/2OOuG6z 
där du hittar mer information.
Ledare: Bosse Rosén, Utemaningen.se.  Bosse är 
naturhälsopedagog och instruktör i mindfulness. 

Ull- dag på Uddby gård 
Lördag 19 oktober kl. 11-14  
Kom och klappa fåren och prova på att 
karda och tova deras fina ull till något 
kul. Duktiga hantverkare från de populära 
spinn-o tovningskvällarna, gästar Uddby 
och visar så mycket fint man kan göra av 
ullen.  
Info:  tiina.vinter68@gmail.com eller 073-627 96 76
 
 
 
 
 
 
 

 
Grötkväll på Alby
Torsdag 5 december kl. 18 
Vid brasans och ljusens mysiga sken längs 
långbordet bjuder vi på julgröt och saf-
fransbulle medan vi pratar om våra natur/
miljö visioner framåt och förhoppningsvis 
bekantar oss med nya intresserade vänner. 
Nya medlemmar är särskilt välkomna och 
bjud gärna med intresserade vänner! 
Anmälan senast måndag 2 december till kerstin.
hedenstrand@gmail.com tel:0707-530104 

Ugglekväll för barn & vuxna i Albyskogen
Torsdag 20 februari kl. 17-19 
På kvällen är det mörkt i Vinter-
skogen. Det prasslar och rasslar, 
kanske hoar en kattuggla i 
månskenet? Ta med barnen på 
en spännande kvällsvandring 
i Vinterskogen. Vem hittar flest lysande 
reflexugglor i ficklampans sken? Spana 
längs stigen efter ugglor i träden. Vid 
målet väntar en eld där man kan grilla och 
avnjuta sin medhavda korv medan elden 
glöder i natten. Kanske får vi höra ugglan 
hoa i Albyskogen.  
   Ugglespåret är öppet mellan kl. 17 och 
19 och börjar lite ovanför busshållplatsen 
nere vid Alby parkering (Alby skogsväg). Vår 
flagga och marschaller markerar var stigen 
börjar. Följ sedan reflexerna till eldplatsen. 
Ta med bra ficklampor, lite matsäck och 
sittunderlag. 
Kontakt: Solveig Dahl 070-350 11 39. Ingen avgift
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Nu ställer vi om till en hållbar livsstil!
Förläng livet på dina kläder och 
prylar och gör en insats för klimatet 
och miljön! Tips: 
 
1)  ta vara på det du redan har  
2)  välj begagnat framför nytt 
3)  byt, hyr och låna saker du 
 inte behöver äga

Hej!
Mitt namn är Loretta Willander,  jag är 
sömmerska, arbetar och bor i Krusboda. 
Jag syr på uppdrag, dvs. omsömnad, 
nysömnad, kläder och inredning. Jag brin-
ner för återbruk.... blir glad när jag kan 
laga eller ändra något befintligt till något 
nytt.
  På” FIXA-GREJEN”- dagen (12 oktober) 
finns jag tillsammans med övriga FIXARE 
att tillfråga. Vill du veta hur du kan laga  
eller ändra dina kläder eller inredning?
Kom till Tyresö C kl. 12-16. så visar jag dig.  
 
Varmt Välkommen! 
  
Loretta  
ateljeloretta.se 
tel 0705-549 754
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Vi erbjuds nu att få hjälp att reparera 
och måla t.ex. utemöbler och  staket till 
endast materialkostnad (och fika). 
I samarbete med Tyresö Gymnasiums 
Särskolas APL program (arbetsplatsförlagt 
lärande) har vi nu en fantastisk möjlighet 
att få hjälp med reparation, av ungdomar 
som lär sig under lärares överinseende, 
istället för att slänga o köpa nytt.  
   Kom till Tyresö C på lördag 12 oktober 
kl. 12 -16 och berätta vad du behöver hjälp 
att reparera. Kontakt mail: pierre.bengts-
son@tyreso.se, 073-688 70 04.

Före och efter behandling!

Jobbverket i Tyresö är ett socialt företag, 
som ligger på Plogvägen 3 (nära Trollbäck-
ens IP) Där kan man få hjälp att laga både 
trä och textil. Man kan även måttbeställa 
produkter. Eller varför inte beställa de allra 
godaste bullar, morotskaka eller andra 
bakverk till kalaset, till mycket bra priser. 
Gå in på deras hemsida: Jobbverket.nu och 
se vad de erbjuder! 

Second Hand-butiker i Tyresö
 
Pingstkyrkans Second Hand, Masten.
Bollmora gårdsväg 6 (bakom Friskis & 
Svettis). Telefon: 08-712 90 12
Öppet: Tisdag kl. 15:00-18:00  
Lördag kl. 10:00-14:00  
Inlämning: Måndag-torsdag 10-15, samt 
under öppettider.  
E-post: secondhand tyresopingst.se 
Hemsida: http://www.masten.st/ 

 
Röda korset 
Mötesplats Kupan, Bollmoravägen 40, 
Tyresö. Telefon: 072-713 01 55
Öppet: Tisdag 11-15, torsdag 11-16, 
fredag och lördag 11-15. 

Eller varför inte hyra en pryl du behöver 
tillfälligt! Kolla på hygglo.se
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Tyresö växlar upp 
klimatarbetet! 

I Naturskyddsföreningens vårprogram 2019 
fanns ett klimatupprop, som vi överläm-
nade till de politiska partierna före jul. 
(Finns numera också på vår hemsida).   
   Till skillnad från vår normalt kritiska 
granskning vill Falköga, med sin skarpa syn 
och stora synfält, denna gång lyfta positiva 
signaler från den nya majoriteten ”Tillsam-
mans för Tyresö”om nya initiativ för klimat 
och natur. Det är så klart värt en extra 
glädjeloop!

... ser att det vuxit ut ett nytt Hållbarhets(ut)skott hos kommunledningen. 
Och ser fram emot alla friska, kloka beslut som ska fattas där, bl.a. i arbetet 
med det tidigare beslutade ”Miljöprogrammet” och en ny Klimat- och energis-
trategi.

... tror knappt sina ögon: Två nya strateger intar Tyresö!
En Hållbarhetsstrateg som börjar arbeta efter årsskiftet.
Och en Vattenstrateg, Per Wohlander, som redan börjat och bl.a. ska arbeta 
med dagvattenflöden, Öringesjön och projektet med att skapa fria vandrings-
vägar för fisken i Tyresån. (Här får man hålla sig framme, kanske sno åt sig 
gobitar till lunch)

...tror att Tyresös nya kommundirektör Stefan Hollmark, med sin bakgrund i 
energi-och avfallsbranschen, har en bra översikt från sin höga position (precis 
som jag) och kan se till att alla kommunens delar samverkar i den nödvändiga 
klimatomställningen.

...hurrar i förväg för att Tyresö snart blir med bland ”Klimatkommunerna”! Det 
är ju självklart att Tyresö vill samarbeta med och inspireras av de kommuner 
som ligger i framkant med klimatarbetet, för att nå Sveriges mål ”Nollutsläpp 
till 2045”. 

...har lagt märke till att Citybussarna är kvar  
och att bussturerna har blivit tätare!  
Man kanske ska vila vingarna och pröva en busstur?  

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. 
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...läser i "Duvornas eget nyhetsbrev" att Tyresövägen har omprojekterats 
för att omfatta ett 3:e körfält, för kollektivtrafik! I "Duvbrevet" står också att 
Tyresö har satsat pengar på samarbete för en en ny ramp vid Gubbängskrysset, 
som ska ta kollektivtrafiken över till vänster körfält för att få fri passage mot 
Gullmarsplan och City utan att hamna i kön till Södra länken. OBOJ! äntligen 
händer nåt väsentligt med kollektivtrafiken! En tvärbusslinje till Telefonplan är 
också på gång.

...noterar att cykelbanan mot Östra Tyresö 
också ska förbättras och att det nu finns  
cykelkurser för vuxna (De vinglar lite i början,  
vem har inte gjort det!)  
 

...har hört att en ny måltidspolicy, där målet är 50% ekologisk mat, ska tas  
fram för kommunens verksamhet (nu 25%). Själv ligger jag i täten med  
100% ekologiskt!
 
 

Att skydda och stärka den ekologiska mångfalden,  
spridningsvägarna och ekosystemtjänsterna är avgörande  
i klimatarbetet.  Vi är därför glada över att: 

1. Naturreservatet runt Barnsjön är på gång. 

2. En ny parkstrategi snart är klar. 

3. Tekniska kontoret har utlyst en tävling för att inspirera Tyresös skolor att  
under läsåret skapa bi-hotell, som ska ställas ut till våren. Ett bra sätt att  
gynna de vilda pollinerarna, och förstå vikten av deras arbete. 

4. Man också har givit en landskapsarkitekt i uppdrag att göra en pollineringsplan 
i Tyresö (ex. från Södertälje) , samt hitta bra plats för ett bi-paradis! (Växjö är 
en förebild). Blomrika marker är nödvändiga för pollinerarna och det planeras 
nu för att återskapa blomsterängar på lämpliga platser i kommunen!  

5. Tekniska kontoret har öppnat ett dike för dagvatten bakom utegymmet vid 
Barnsjöstigen. Att låta dagvatten rinna öppet i dike istället för i rör, gynnar 
många insekter och växter samt minskar sjöarnas övergödning. Det är också 
en viktig förberedelse för översvämningar vid framtida skyfall. Vi och krypen 
bugar och tackar och hoppas på fler öppna vattenflöden! 



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. 


