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Välkomna ut i naturen!  
”Att väcka en positiv känsla och vördnad för naturen är grunden i 
föreningens arbete. Kärleken till naturen ger kraft att förändra. Naturens 
värden ska lyftas fram i de sammanhang som vi verkar. Vi ska bygga en rik 
förståelse för människans beroende av naturen”. Så fint står det i 
Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer. Det vill vi göra i Tyresö- 
tillsammans med er- våra medlemmar!  

Friluftslivets år 2021 
– Luften är fri  
Luften är fri är ett projekt som 
leds av Svenskt Friluftsliv med 
stöd av Naturvårdsverket. Det 
syftar till att få fler människor 
att prova friluftsliv och öka 
medvetenheten om friluftslivets 
värden och allemansrätten. 
Varje månad kommer olika teman 
belysa friluftslivets olika delar 
och ca 150 olika aktörer kommer 
att arrangera aktiviteter 
för att få fler att prova friluftsliv. Teman: Mars Inspirera andra att gå ut i 
naturen- var en inspiratör! April Ta med en kompis som inte är van, kanske 
från ett annat land ut i naturen. Maj Äta ute. Läs mer på luftenarfri.nu  

Fritidsbanken 
Ett bra initiativ på delningsekonomi är den nya Fritidsbanken.se som lånar 
ut fritidssaker så man inte måste köpa egna som kanske mest tar plats i 
förrådet. I Tyresö finns den på Granängsringen 65, dit man också kan skänka 
saker. De har öppet på måndagar och torsdagar. 
 
  
  Håll dig uppdaterad via mejl, vår hemsida och Facebook 
   Detta är särskilt viktigt nu i pandemitider när mycket är osäkert. Så vi 
   blir glada om du skickar din mailadress till oss på adressen nedan. 
   Håll också koll på vår hemsida för information och ändringar! 

   OBS: Vi vill också be er som har familjemedlemskap att uppgradera alla 
   familjemedlemmars uppgifter så att de även fortsättningsvis kan räknas 
   som medlemmar! Detta görs på naturskyddsforeningen.se/komplettera 



Hela Sverige ställer om 
Det är samlingsnamnet för Riksföreningens olika kampanjer för 
klimatarbetet. Läs mer och följ arbetet på hemsidan och Facebook. 

Fossilfria pensioner 
1-31 mars 
Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra 
pensionspengar inte finansierar utvinning och förbränning av kol, olja och 
fossilgas. Idag har statens egna fonder placerat flera miljarder av våra 
gemensamma pensionspengar i världens största fossila bolag. Det är varken 
hållbart eller ansvarsfullt och det går emot Parisavtalet. 
Var har vår kommun sina penningplaceringar? Vi ska ta reda på det och 
rapporterar i höstprogrammet. Din bank, vilka företag lånar de till? 
 

Rädda bina 
12 april-23 maj 
Läget är akut för bin, fjärilar och andra 
pollinerare. Bara i Sverige är en tredjedel 
av våra 270 vilda biarter hotade. Gifter, 
matbrist och ett förändrat landskap hotar 
våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få 
allvarliga konsekvenser för vår framtid. 
Här kan vi alla göra en insats t.ex genom 
att handla ekologiskt eller plantera bi-
vänliga blommor. 
Tips finns på raddabina.nu 
 

Tyresö Naturskyddsförening planerar ett 
samarbetsprojekt med Tyresös ICA-
handlare under våren, för att rädda bin. 
Håll utkik i ICA butikerna. 
 

Barnen hjälper också till 
att rädda bina 
Barnen på Tyresö skolor bidrar genom att 
de förra året byggde insektshotell och 
planterade bivänliga blommor vid sina 
skolor. Här är det fina insektshotellet vid 
Tyresö skola. Genom kommunens nya 
projekt ”Odla i skolan” ska eleverna nu få 
möjlighet att även odla grönsaker.   



 

Vår och sommar 2021 
  Kallelse digitalt årsmöte 
  Den 21 april kl 18. Mejla tyreso@naturskyddsforeningen.se senast fredag den 
  9 april om du vill delta, så skickar vi en länk till Teamsmötet. Välkomna! 
 
Tips för egna vårutflykter i naturen 
Eftersom vi har en pandemi och behöver hålla avstånd kommer här några 
förslag på egna aktiviteter som vi hoppas kan inspirera. 
 

Grodspaning 
Vecka 14 -17 brukar det vara full fart i småvattnen där grodor, 
paddor och salamandrar leker. Paddor som sjunger och leker kan du få se i 
Barnsjön och Kolardammarna. Grodor hittar du säkrast vid Långkärret vid 
gångvägen mellan Hästskovägen och Farmarstugan. Vattensalamandrar kan 
du få syn på i nya groddammarna vid vägkorsningen från Alby mot Ahlstorp, 
om du lyser med ficklampa! De är mest aktiva i skymningen runt 21-tiden. Så 
ta på varma kläder och stövlar, tag med bra ficklampor och kanske lite varm 
dryck och en kompis och gå på spännande upptäcktsfärd när det börjar bli 
mörkt. Kul för hela familjen! 
 

Mer om våra grodarter och hur de låter hittar du på 
naturskyddsföreningen.se/kvack. 
 

                                                    Träffa lammen 
                                                                 I maj månad föds de söta små lammen 
                                                                på Uddby gård. Det blir tyvärr ingen 
                                                                organiserad lammvisning i år, men 
                                                                gå gärna dit och hälsa på när som helst! 
                                                                 Kul för hela familjen!  
 

Varför inte fixa en egen 
fågelmorgon? 
Fåglarna sjunger mest på morgonen 
och visst kan det vara skönt att ändra sina morgonritualer. Ta med en vän, 
ett barn eller hunden, frukostkorgen och en filt en tidig vårmorgon och gå ut 
i en skogsbacke, kanske nära dig. Ligg ner, slappna av och titta upp i 
trädkronorna och bara njut. Säkert kommer fåglarna att hålla konsert för er! 
Kan du härma någon? Kul för hela familjen! 



Foto:  

Foto: Barbro Rhöse  
 Nordiska kusträddardagen vid Nyfors 
Lördag 8 maj, kl 10-13 
För tredje året arrangerar vi tillsammans med Tyresö 
Fiskevårdsförening och Krusboda Scoutkår en strand- 
städardag. Vi går eller ror och plockar skräp vid strand- 
kanterna. Plastsäckar får vi från ”Håll Sverige Rent” 
och Fiskevårdsföreningen har roddbåtar och flytvästar 
att låna. Barnen får testa att håva i vattnet för att se 
vilka djur som lever där. Ta gärna med egen matsäck. 
Kul för hela familjen och en insats för naturen!  
 

Hitta hit: Start vid gräsytan bakom P-platsen vid Nyfors/ Wättingeströmmen. Buss 873 
till Nyfors. Gå 150 m rakt ner på Gammelströms väg, sväng vänster på Nyforsvägen, 
fortsätt ca 250 meter till vägen slutar. Info: solveig.dahl10@gmail.com, 070-350 11 39. 
 

Vandring Nyfors till Tyresta By  
Lördag 5 juni kl 10- ca 15. 
Följ med på en vandring genom urskog, ängs-
marker, mossar och sjöar med naturvägledare 
Jonas Hedlund. Vandringen är 12 km i lätt till 
medelsvår terräng. Ta med egen matsäck. 
Samling vid Nyfors, ändhållplats buss 873.  
 

Anmälan senast 3 juni till: 
pj.hedlund@outlook.com, 070-471 16 58. 
Begränsat deltagarantal. 

mailto:pj.hedlund@outlook.com
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Ängsslåtter på Ahlstorp 
Lördag 14 augusti kl 10-ca 15. 
Denna dag får vi möjlighet att uppleva hur en slåtterdag gick till förr i 
världen. Man kan lära sig att slå med lie, räfsa och göra hässjor. Det finns liar 
och räfsor att låna men tag gärna med egna om du har. Vi har också räfsor 
till barnen som också får plocka blommor och lära sig deras namn. I år 
organiserar vi inget gemensamt fika (eftersom vi kanske fortfarande måste 
hålla avstånd) utan ber er ta med egen kaffekorg och dricka! Välkomna! 
Kul för hela familjen 
 

Hitta hit: Gå gångvägen till Ahlstorp från Alby Friluftsgård. 
Info: Jonas.hedlund@tyreso.se, 070-169 82 19. 

 

Besök Telegrafberget - vårt nya naturreservat 
Vi har nu åtta naturreservat i Tyresö. Telegrafberget är 
Brevikshalvöns högst belägna punkt med fina vyer och 
stor biologisk mångfald. Ni kan följa stigen från Trinntorp 
via bergstoppen ner till Ällmora träsk och gå vidare mot 
Dyviks naturområde. Läs mer på tyreso.se/telegrafberget 
 

Guider promenaden - Historien på spåret 
Ta med dig Tyresös långa historia på promenad. Nu finns tre 
självguidande promenader på tema ”Historien på spåret” att hämta i utskrift på 
kommunens servicecenter och på biblioteken. Du kan även skriva ut dem själv från 
tyreso.se/kulturhistoria 
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Strömstugan. Foto: Lena Guthe 

Upptäck ett av våra fina naturreservat 
Dyviks Lövängar 
 

Välkommen att delta 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 i höst 37 år sedan 
Arbetsgruppen Dyviks Lövängar började återställa det mycket artrika och 
vackra lövängsområdet som idag är naturreservat. 
 

Samling vid redskapsboden väster om Dyviksmaren. Redskap finns på plats. 
Ta med arbetshandskar och oömma kläder. Arbetet på lövängarna sker på 
egen risk för deltagare över 18 års ålder. För yngre sker arbetet under 
målsmans ansvar. Ta med förtäring och mycket vätska om det är varmt. 
Speciella avståndsregler gäller under arbetet, i lunchpausen och för att gå 
in i redskapsboden. Info: Harald Berg, haraldbergdyvik@gmail.com, 
Jonas Hedlund 070-471 16 58 eller Ulf Johansson 070-876 57 81. 
 

Lördag 24 april kl 10. Fagning Nedfallna kvistar och grenar räfsas ihop 
tillsammans med löv och annan förna till högar som bränns eller 
komposteras. Syftet är att underlätta slåttern, minska mossbildningen 
och att påverka näringsbalansen så att ängsfloran gynnas. 
 

Lördag 3 juli 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 presentation av lövängarna sker kl 10 för 
intresserade. Efter lunchen blir det en blomstervandring i området. 
 

Lördag 24 juli kl 9.30. Liekurs, kl 10. Slåtter Ängarna slås med lie, höet räfsas 
ihop och forslas bort. 
 

Lördag 31 juli kl 9.30, Liekurs, kl 10. Slåtter Ängarna slås med lie, höet räfsas 
ihop och forslas bort. Spelmansmusik i gammal god tradition! 
 
Upprop om kulturfastigheterna  
Tyresö kommun äger och förvaltar våra 
kulturfastigheter och kulturmarker. Många 
byggnader förfaller och marker växer igen. 
I ett upprop yrkar vi tillsammans med före- 
ningsrörelsen att kommunen gör en akut 
åtgärdsplan av skötsel och tillsyn samt 
en långsiktig förvaltningsplan. Läs hela 
uppropet på vår hemsida  
tyreso.naturskyddsforeningen.se 



 

      Ekonomibrev 

 

 

 

Tyresö Naturskyddsförening, c/o Solveig Dahl, Renlavsgången 326, 135 35 Tyresö 
Mejl: solveig.dahl10@gmail.com, tel 070-350 11 39 
 
Hemsida: tyreso.naturskyddsforeningen.se 
Facebook: tyresonaturskyddsforening 
Mejl: tyreso@naturskyddsforeningen.se 

 

Ut i naturen 
Naturskyddsföreningens årsbok 
innehåller 100 förslag på aktiviteter 
och upplevelser ute i naturen. Den 
är skriven av Erik Hansson med 
förhoppningen att hjälpa fler att 
skapa minnesvärda upplevelser 
och få starkare band till naturen. 
Boken finns att köpa på vår hemsida. 
 
 

 

   Så här bli du medlem 
    Anmäl per telefon 08-702 65 77, mejla till medlem@naturskyddsforeningen.se  
    eller gå in på naturskyddsforeningen.se 
    Medlemskap kostar 295 kr/år, med autogiro 24 kr/månad 
    Hela familjen 365 kr/år, med autogiro 30 kr/månad 
    Ungdom, under 25 år, 195 kr/år, med autogiro 16 kr/månad 

 

 

 

 

Våra aktiviteter 
arrangeras i 
samarbete med 
Studiefrämjandet.  
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