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            Program                           Kallelse till årsmöte 24 mars 

        

   Vår & Sommar 
   2022  

 



Ett viktigt valår och många aktiviteter 
Debatten kring skogen var intensiv förra året vilket bidrog till stort genomslag 
för skogskampanjen ”Tyst skog”. Under 2022 fortsätter Naturskyddsföreningen 
tillsammans att driva skogsfrågan under kampanjnamnet ”Låt skogen leva”. 
Inom valkampanjen som startar i maj fortsätter vi driva skogsfrågan och driver 
på för Fossilförbud till 2030. Målet med valkampanjen är att höja partiernas 
miljöambitioner. Här följer kampanjperioderna från riks; 
 
Låt skogen leva, 7 mars – 10 april 
Hur ser ett hållbart skogsbruk ut och vilka beslut behöver politikerna ta? 
Operation Rädda bina, 11 april – 15 maj 
En ökad omställning till ekologiskt jordbruk är en lösning för att rädda de vilda 
bina. Vi vill öka medvetenheten om och öka andelen ekologiska livsmedel.  
Val 2022, 18 maj – september 
Vi behöver konkreta åtgärder och modiga beslut av politikerna för att begränsa 
klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Vi granskar partiernas 
genomförda och kommande miljö och klimatpolitik inför riksdagsvalet. 
Läs mer på naturskyddsforeningen.se 
 

Program i Tyresö 
I Tyresö bevakar vi kommunens arbete för att 
påverka beslut. Styrelsen träffas varje månad, ibland 
vid Alby Friluftsgård. Som medlem är du alltid 
välkommen. Vi vill alltid bli fler som engagerar sig i 
arbetet för naturen. 

Vi har startat en klimatgrupp och bjuder in till möte och diskussioner. Inför valet 
i höst kommer vi göra en enkät till de olika partierna i Tyresö för att få reda på 
vilka frågor de vill driva. Vi kommer också att gå igenom vad de sa inför förra 
valet och se vad som genomförts.  

Här följer vårt program med aktiviteter för vår och 
sommar 2022. Vi anordnar bland annat klädbytardag, 
träffar för barn 3 till 10 år, en plantbytardag och en guidad 
paddeltur. Hjärtligt välkomna! 

Inflyttning våren 2022 
Men först vill vi rikta ett tack till ungdomarna på Tyresö 
Gymnasium som har producerat många fina holkar till 
småfåglarna. De sätts upp inför våren.  Tack för fortsatt 
fint samarbete. 



Årsmöte och möte om 
det hållbara Tyresö 2030 
 
Torsdag 24 mars  
Kl 18 Boende och transporter utan koldioxidutsläpp 
Idag kommer Tyresö kommuns största koldioxid-
utsläpp från transporter, fastigheter och konsumtion. 
Detta möte fokuserar på hur kommunens politiker 
och tjänstemän arbetar, deras process och planering 
för ett växande Tyresö som samtidigt ska klara av 
klimatmålen. Finns det en hållbar tillväxt och hur ser 
den i så fall ut? Ett arrangemang av Tyresö Naturskyddsförening Klimatgrupp.  
     
Kl 19 Årsmöte 
Naturskyddsföreningens krets i Tyresö håller årsmöte och som medlem är du 
hjärtligt välkommen att delta.  
 

Anmälan: Mejla senast 23 mars till tyreso@naturskyddsforeningen.se 
Plats: Kvarnhjulet, Pluggvägen 6, hus C eller digitalt via länk. 
 

Fjärilsplantering 
I vår anlägger vi en naturpedagogisk plantering på 
Alby med hjälp av park- och naturvårdarna. Målet är 
att lära oss vilka värdväxter som fjärilar & bin 
behöver för att trivas och föröka sig. Vi kommer att  
återkomma på vår hemsida när våren kommit 
närmare för den som vill besöka eller hjälpa till. 
 

Klädbytardag i Kvarnhjulet 
Lördag 26 mars, kl 13–15  
Ta chansen att hitta fina kläder till garderoben! 
Genom att byta till dig ett klädesplagg istället för att 
köpa ett nytt gör du både plånboken och miljön en 
stor tjänst. Du tar med dig max fem plagg, de ska 
vara rena och i bra skick. För varje plagg får du en 
biljett som du kan byta till dig nya plagg med. Ta 
gärna med en god vän eller släktning och förena 
nytta med nöje. 
 
Plats: Kvarnhjulet, hus B, Pluggvägen 6. 
Frågor: kontakta Anna på lindannasofia@gmail.com 



Natursnoksträffar 
För alla barn i 3-10 års ålder med vuxen. 
 

Söndag 3 april, kl 10–12. Vårträff 
Vi kommer tillsammans lära oss om trädens 
knoppar och titta på andra vårtecken som 
tex vilka småkryp som vågat sig fram. Finns 
det liv i vår snokhög som vi byggde i våras? 
 

Söndag 22 maj, kl 10-12. Tidig sommarträff 
Vi går till en klippa vid vattnet och äter något 
gott på en pinne. Sedan letar vi insekter med lupp och målar av våra små 
kompisar på små stenar. Välkomna! 
 

Plats: Naturens rum på Alby friluftsgård. 
Anmälan: till lindannasofia@gmail.com och invänta bekräftelse. 

Fågelpromenad  
Fredagen den 8 april, kl 08 – ca 11 
Följ med på en vårpromenad där vi tittar efter de 
fåglar som finns just då och njuter av den härliga 
naturen. Vi går förbi Kolardammarna och ner på 
Uddby hagar. Kanske är kattugglan hemma. 
Har sädesärlan kommit? 
Ta med fika, något att sitta på så kan vi ta en liten 
paus. Tänk på att det kan vara lerigt på stigarna. 
En kikare är också bra att ha med, men inte 
nödvändigt. Vi kommer att njuta av naturen och 
”bara vara” också. 
 

Plats: Vi träffas vid Fårdala Ridskolas parkering. Buss till Öringe 819, 824, 875. 
Anmälan via SMS:a namn och antal till Monica Wallin 070-201 42 37.  
 

Kom och träffa lammen 
på Uddby gård 
Den 23 april, kl 11, 13, 15 
Bonden David visar de nyfödda lammen och 
berättar om djuren på gården. Visning sker vid 
3 tillfällen då vi får klappa de söta lammen.  
Fika och korv säljs på gården.  
Kul för hela familjen! 



Tyresös blå pärlband 

Vi fortsätter med vårt fokus på våra vackra sjöar och åar som rinner genom 
Tyresö. Vattenkvalitén påverkas längs vägen och som en fortsättning på höstens 
tre kvällar, där vi fick höra kommunens vattenstrateg berätta om nya projekt och 
förbättringar, ordnar vi en ny träff.   

Dagvatten i Tyresö  
Tisdag den 10 maj, kl 18–19  
Svetlana Jouravlova, dagvattenstrateg i kommunen 
berättar på plats om ett aktuellt dagvattenprojekt 
med dammar längs Wättinge gårdsväg och andra nya 
planer för att hantera dagvatten.  
 

Plats: Korsningen Wättinge gårdsväg och Banstigen. 
Kontakt: Solveig Dahl, 070-350 11 39. 
 

Plantbytardag 
Lördagen den 28 maj, kl 14–16  
Vi är många i Tyresö som sår och odlar för trädgård 
och balkong. Ibland blir det fler plantor än vi tänkt av 
samma sort samtidigt som vi gärna vill ha andra 
sorter. Kom och dela med dig och byt till dig plantor 
av andra.  
 

Plats: Odlingslotterna, Gudö å, Triangelv. Trollbäcken 
Kontakt: Camilla, 070-963 43 02 
 

Guidad kanottur 
Lördag 4 juni, kl 9–ca.13  
En resa med nya perspektiv. Vi ger oss ut på paddel-
tur med guide och får då möjlighet att se naturen från 
ett annat håll. Kanske får vi också en skymt av bäver. 
Alla som känner sig bekväma med att prova på 
paddling är välkomna, barn i sällskap av vuxen. 
Vår erfarna kanotguide är idrottslärare Håkan 
Larsson. Ta gärna med matsäck! 
 

Start: vid Gudö å. Åvägen 16. 
Kostnad: 300 kr i hyra/kanadensare. Begränsat antal. 
Anmälan: senast 28 maj till Camilla på 070-963 43 02. 



Hyra roddbåt i Tyresö 
Tyresö Fiskevårdsförening har ett stort antal rodd-
båtar till förfogande för fiske eller bara en trevlig 
tur på sjön runt om i Tyresö. Båtarna hyrs ut både 
till medlemmar (för starkt reducerat pris) och 
allmänheten. Vid hyra av båt i insjöarna ingår även 
tre dagfiskekort per båt för dem som inte är 
medlemmar i Fiskevårdsföreningen. 
Boka på tyresofiske.se 
 

Dyviks Lövängar  
Kom och gör en aktiv naturvårdsinsats för 
artrika ängar i vårt fina naturreservat. Du får 
lära dig om kulturlandskapets traditionella 
vård och får trevlig motion på köpet. 
Välkommen! 
 

Lördag 23 april kl 10. Fagning Vi gör ängarna 
fina! Gamla löv, pinnar mm räfsas undan för 
att gynna ängsfloran och underlätta slåttern 
senare i sommar.  
 

Lördag 2 juli kl 10. Förslåtter Högt gräs och vass slås med lie och räfsas undan för 
att gynna de många lågvuxna ängsarterna. Blomstervandring/ängsföredrag vid 
lunch.  
 

Lördag 23 juli kl 9.30. Slåtterdag Liten nybörjarkurs i lieslåtter vid start. 
Från kl 10 slås ängarna med lie och höet räfsas ihop och forslas bort. En hässja 
att torka hö på sätts eventuellt upp.  
 

Lördag 30 juli kl 9.30. Slåtterdag Liten nybörjarkurs i lieslåtter vid start. 
Från kl 10 slår vi återstående delar av ängen med lie och räfsar undan höet. 
Spelmansmusik på fiol i gammal god tradition! 

Lördag 3 september kl 10. Lövtäkt, årsmöte, höstslåtter 
Efterslåtter med lie av högvuxna partier. Traditionell hamling (lövtäkt) av några 
lövträd för att ge mera ljus i ängen. Årsmöte hålls i anslutning till lunchen.  

Samling vid redskapsboden väster om Dyviksmaren. Arbetet sker på egen risk 
och barn under målsmans ansvar. Redskap finns på plats. Ta med handskar och 
oömma kläder samt egen lunch och vatten att dricka. 
Info: Harald Berg, haraldbergdyvik@gmail.com, Jonas Hedlund 070-471 16 58 eller 
Ulf Johansson 070-876 57 81. 
 



Ängsslåtter på Ahlstorp 
Lördag 13 augusti, kl 10–ca 15 
Kom och väck ängarna till liv, en dag för hela 
familjen! Slåtter med lie och räfsa till tonerna av 
levande musik. Berättarstund vid lunch. Det bjuds 
även på fika och bullar. Kom gärna i tidsenliga 
kläder, men framförallt arbetsklädd. Båtsmans-
torpet är öppet hela dagen. Alla barn får skjuts med 
häst och vagn till Ahlstorp så långt platserna räcker. 
 

Hitta hit: Gå gångvägen till Ahlstorp från Alby Friluftsgård, ca 900 m. 
Info: Kommunens hemsida, sök Ahlstorp eller ring Jonas på 070-169 82 19. 
Arr: Tyresö Kommun, Tyresö Naturskyddsförening och Tyresö 
Hembygdsförening.  
 

Falköga i Tyresö 

...firar en delseger över att vår kommun nu 
tagit fram ett digitalt "Utkast till Klimatplanen 

         Tyresö 2030". 
 

...blir bestört över kommunens bostadsbygg-
nadsprognos 2022-2030 som innebär ca 600      

         nya lägenheter/år under åren 2024 till 2026. 
         Var får den biologiska mångfalden plats?  

 
...gläds åt att Tyresöborna prioriterar "Bevara      

          grönområden & närnatur" vid uppföljningen av översiktsplanen Tyresö 2035. 
 
...förväntar sig att kommunen lägger ner de vettlösa planerna på 

         exploatering av det viktiga närnaturområdet i strandskyddszon, med klar 
         översvämningsrisk vid Prästholmen, Strand.  

 
...förundras över att upprustningen av kommunens kulturfastigheter, tex 
Rundmar, med omgivande marker ännu inte kommit i gång. Den utredning 

         som gjorts fastslog att kulturfastigheterna borde rustas upp och användas, 
         men förfallet bara fortsätter. 

 
...välkomnar Länsstyrelsens planer för Tyresåns vattensystem som syftar 

         till att skapa en naturlig vattenregim med fria vandringsvägar för vatten-         
         levande organismer från Drevviken till Kalvfjärden. 

 
...önskar sig en mer offensiv strategi för solel i kommunens planer. 



    Ekonomibrev 

 

 

 

 

Tyresö Naturskyddsförening, c/o Solveig Dahl, Renlavsgången 326, 135 35 Tyresö 
Mejl: tyreso@naturskyddsforeningen.se, hemsida; tyreso.naturskyddsforeningen.se 
  

Naturens rum   

På Alby friluftsgård finns  
Naturens rum. Ett hus där  
barnen kan träffa ugglan, 
räven och andra djur.  
 

Det är öppet på lördagar & 
söndagar kl 10–16 samt 
vardagar, vid förfrågan i 
caféet.  
 

    Så här blir du medlem! 
    Anmäl per telefon 08-702 65 77, mejla till medlem@naturskyddsforeningen.se  
    eller gå in på naturskyddsforeningen.se 
    Ordinarie medlemskap 30 kr/månad, 360 kr/år 
    Familjemedlemskap 35 kr/månad, 420 kr/år 
    Ungdomsmedlemskap, under 25 år, 16 kr/månad, 195 kr/år 

    Medlemsförmåner 
    •  Gratis aktiviteter – delta i allt från naturvandringar till workshops. 
    •  Möjlighet att bli aktiv – för dig som vill engagera dig ideellt. 
    •  Tidningen Sveriges Natur – landets största miljö- och naturtidning 5 ggr/år. 
    •  Förmånliga priser på att hyra våra stugor runt om i landet. 
    •  10 procent på resor med SJ. Resor märkta med Bra Miljöval. 
    •  Rabatt på juridisk rådgivning och hjälp med att skriva testamente. 

 

 
 

Våra aktiviteter 
arrangeras i 
samarbete med 
Studiefrämjandet.  
 


