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Tack till alla er medlemmar  
Genom ert stöd kan Naturskyddsföreningen påverka genom kampanjer och olika 
projekt. Denna vår har mycket handlat om att förändra skogsbruket i Sverige från 
monokulturskogar och kalhyggen till ett uthålligt skogsbruk. Tillsammans med 
den fortsatta kampanjen ”Rädda Bina” har det stor betydelse för att öka den 
biologiska mångfalden i hela landet. 

Vilket parti ligger närmast dig i miljöfrågor? 
Naturskyddsföreningen har tagit fram en 
Valkompass där vi får hjälp att kunna göra bra 
Klimatval till Riksdagsvalet. Läs mer och testa på 
Naturskyddsforeningen.se 

Men vad vill partierna i Tyresö göra när det gäller 
klimat och biologisk mångfald? 
Vi har gjort en valenkät där vi bad partierna besvara 
en rad frågor, läs mer på nästa sida. Svaren finns i 
sin helhet på tyreso.naturskyddsforeningen.se och 
presenteras på Tyresöfestivalen den 3 september.  
 

Bli gärna aktiv i föreningen i Tyresö! 
Vill du engagera dig i en viss fråga eller vara med och påverka tillsammans med 
oss i Tyresö? Ring eller skicka ett mejl så hör vi av oss, kontaktuppgifterna finns 
på sista sidan. Vi har bland annat bildat en klimatgrupp och blir jätteglada om 
fler vill vara med där eller jobba med någon annan viktig miljöfråga. 
 

Vår nya plantering för fjärilar och bin på Alby!  
I våras började vi anlägga en naturpedagogisk 
plantering. Där kan både stora och små lära sig olika 
samband i naturen t.ex. vilka värdväxter olika fjärilar 
måste ha för att kunna lägga sina ägg och vilka 
blommors pollen och nektar som uppskattas mest.  
 

Med murknande stockar har vi byggt upp rabatter 
med växter från olika miljöer t.ex. nässelgården, 
kryddgården, åkern och ängen. Kom gärna förbi och 
titta. Arbetet fortgår och informationsskyltar 
kommer efter hand. Nästa vår planeras en invigning.   
 

Tips inför hösten! 
Tänk på att inte städa för noga i trädgård och 
rabatter så insekter och små djur har någonstans att 
gömma sig när kylan sätter in. Fröställningar är bra 
mat för fåglarna under vintern.  



 Falköga i Tyresö  

 

     ... hoppas att få segla och fånga byten vid 
     kommunens nya, utvecklade och återställda 
     våtmarker med sina utökade upptag av 
     koldioxid. 
 
     ... välkomnar kommunens nya digitala 
     Klimatplan Tyresö 2030 med delmålen 
     netto-nollutsläpp av territoriella växthus- 
     gaser från Tyresö 2030 samt fossilfria 
     fordon och transporter i kommunen år 2025. 
 
     … önskar, på uppdrag av min hungriga kollega Fiskgjusen, att endast 
     småskaligt fiske tillåts i kustnära områden, så att den också får möjlighet att 
     föda sina ungar. 
 
     ... lider med de vilda djuren i Nacka/Erstavik som fortfarande väntar otåligt på 
     att få träffa nya partners i Tyresö. De behöver ju komma över den trefiliga 
     Tyresövägen via de nya viltpassagerna som verkar dra ut på tiden. 
 
     ... är förväntansfull över vilka fantastiska framsteg som den nya strategin 
     "NÄRA PARK OCH NATUR" kommer att innebära för mina gröna älsklings 
     områden. 
 
     ... hägern och jag tycker det känns tryggt att Barnsjön/Gammelströmmen 
     ska bli naturreservat.  
  
     ... gör en extra loop av glädje över kommunens kunniga strateger för hållbar 
     het, mobilitet, vatten och är förväntansfull inför det senaste tillskottet, en 
     naturvårdsstrateg. 
 
     … saknar alltmer mina skogsdungar i centrala Tyresö som bebyggs i snabb 
     takt. 
      
     … älskar att segla över de artrika torpen i Tyresta och hoppas på ett rejält lyft 
     av det viktiga kulturlandskapet 
 
     … hoppas att människorna blir klokare och börjar laga, byta, dela eller ge bort 
     sina saker för att förlänga deras livslängd och därmed spara på jordens 
     begränsade resurser. 

Pilgrimsfalken, som har mycket 
skarp syn och ser längre än de flesta, 
var utrotningshotad men räddades 
genom Naturskyddsföreningens 
arbete och är därför vår symbolfågel. 



 

     . 

Valenkät  
Vi värdesätter att en rad viktiga beslut har tagits i Tyresö kommun under 
nuvarande mandatperiod. Men vi befinner oss i en klimatkris och en kris för den 
biologiska mångfalden och behöver öka takten och lägga i en högre växel för att 
nå de klimatmål som krävs för kommande generationer. 
 

Vi förväntar oss därför att alla politiker tar sitt ansvar och gör allt som är möjligt 
och lite till, så att vi håller oss inom vår klimatbudget och ökar den biologiska 
mångfalden. 
 

För att ta reda på vad politikerna har för ambitioner inför kommande mandat-
period har Naturskyddsföreningen i Tyresö genomfört en enkät där partierna i 
kommunfullmäktige har fått chans att ge sina svar. Vi hoppas att den ska under-
lätta för väljare som värnar om ekologiska värden, både i och utanför Tyresö. Alla 
svar finns på vår hemsida och presenteras på Tyresöfestivalen den 3 september, 
där vi presenterar resultatet av hela enkäten. 
 
En av frågorna 

Vilka är ert partis tre viktigaste klimatåtgärder för 
kommande mandatperiod? 
 

Liberalerna 

1.     Bygg kollektivkörfält på Tyresövägen. 

2.     Installera solceller på alla offentliga byggnader. 
3.     Bygg fler laddstationer på offentliga parkeringar. 



Socialdemokraterna 
1.     Verka för nettonollutsläpp 2030. 
2.     Fortsätta utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter. 
3.     Bygga ut den offentliga laddinfrastrukturen och i Tyresö bostäders bestånd. 
 

Miljöpartiet  
1.     Trafiken är den största utsläppskällan i Tyresö. Vi vill ställa om så att de 
        mest resurseffektiva och hållbara trafikslagen prioriteras, gång, cykel och 
        kollektivtrafik. 
2.     Energieffektivisera alla kommunala byggnader och förse dessa med      
        lokalproducerad förnybar energi. 
3.     Fortsätta att bygga centrumnära och kollektivtrafiknära så att fler får 
        möjlighet att leva utan bilberoende. 
 

Centern 
1.     Minska bostadsbyggandet. 
2.     Ordna så att Uddby lever upp till artfrämjande och bevarande av våtmarker 
        och kulturmarker. 
3.     Ordna infrastrukturen för att minska utsläppen. 
 

Sverigedemokraterna 
1.     Spara de gröna kilarna i stadsnära miljö. 
2.     Revidera översiktsplanen gällande befolkningsmålet så att byggtakten kan 
        sänkas och vi framförallt kan behålla miljöviktiga områden i kommunen i 
        stället för att bygga bort dessa.  
3.     Tillgodose trafiklösningar så att onödiga köer eller stopp i trafikrytmen 
        kan minimeras. På så sätt minskas tiden som fossildrivna fordon behöver 
        vara i drift. 
 

Kristdemokraterna 
1.     Elektrifiering av vägtransporterna. 
2.     Värna de globala och nationella överenskommelserna om klimatpolitik. 
3.     En vetenskapligt baserad prissättning av alla utsläpp av växthusgaser. 
 

Vänsterpartiet 
1.     Minska de territoriella utsläppen till 0 till 2030 genom att främst göra de 
        kommunala transporterna fossilfria, minska bilismen och öka det kollektiva 
        åkandet. 
2.     Solceller på alla kommunens byggnader och nybyggen genom att lägga in 
        kravet i anbudsförfarandet. 
3.     Utbilda alla invånare i Tyresö i hur de ska minska sin påverkan på klimatet. 
 
Moderaterna har inte inkommet med svar när denna gick i tryck.  
 



Aktiviteter i höst & vinter 
 

Tyresöfestivalen 
Lördag 3 september kl. 11-16 
 

Kom och träffa oss på festivalen i stadsparken.  

 
Botanisk upptäcktsfärd vid Barnsjön 
Måndag 12 september kl. 18-20 
 

Vilka spännande arter har vi runt knuten utan att veta 
om det? Biolog Anders Erixon tar oss med på denna 
speciella kvällsvandring. Samling vid Hemköp i 
Krusboda. På bilden visas tibastbär. 

 
”Nattfjärilarnas rike” 
Onsdag 21 september kl. 19- ca 22 på Alby Friluftsgård. 
Samling på gårdsplanen. Ställs in vid ösregn. 
 

När sommarkvällen mörknar börjar nattarbetarna i 
”Fjärilarnas rike” sitt skift. Vilka är dom och hur lever 
dom? Det ska vi titta närmare på med hjälp av biolog 
Mårten Nilsson som guidar oss in i denna spännande 
värld. Ta med egen fick- eller pannlampa! Välkomna!  
 

Natursnoksträffar 
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och 
familjeaktivitet där barn och deras vuxna upptäcker 
naturen tillsammans. Aktiviteterna passar alla barn i 
3 till 10 års ålder. Anmäl er 
till lindannasofia@gmail.com 
Vi möts vid Naturens rum på Alby friluftsgård.  
Ta gärna med lite fika! Hoppas vi ses! 
 
Skattjakt 
Söndag 9 oktober kl. 10-12 
Vi går på skattjakt tillsammans, med små uppgifter 
längs vägen.  
 

Vad gör skogens djur på vintern? 
Söndag 13 november kl. 10-12 
Vi pratar om vad djuren i skogen gör när det är vinter och gör egen fågelmat för 
att hjälpa fåglarna som är kvar i Tyresö över vintern.  



Elpriset ökar! 
Hur kan du smartast minska din 
energikonsumtion? 
 

Digital träff med energirådgivare 
Tisdag 15 november kl. 19-21 
 

Bra för både plånboken och klimatet. Kommunens 
energirådgivare Joanna Weiss ger goda råd och tips. 
Hon kommer att både ge generella råd och besvara 
våra frågor. Träffen sker digitalt för att fler ska kunna 
delta. 
 

Anmäl dig via mejl till; 
tyreso@naturskyddsforeningen.se 

 
Brasafton med gröt på Alby 
Onsdag 7 december kl.18 
 

Vid brasans och ljusens mysiga sken längs 
långbordet bjuder vi på julgröt och saffransbulle 
medan vi pratar om vår natur och våra visioner om 
miljön. Nya medlemmar är särskilt välkomna, ta 
gärna med intresserade vänner. 
 

Anmälan senast 5 december till Kerstin på 
070-753 0104, kerstin.hedenstrand@gmail.com 
 

Ugglekväll i Vinterskogen 
Tisdag 28 februari kl. 17-19 
 

På kvällen är det mörkt och spännande i vinter-
skogen. Då passar det bra med en kvällsvandring. 
Ta med barnen på en vandring och leta lysande 
reflexugglor i ficklampornas sken. Vem kan hitta flest 
ugglor? Vi spanar längs stigen efter ugglor i träden 
och avslutar vid en brasa där man kan grilla sin korv 
medan elden glöder i natten. Kanske får vi höra 
ugglan hoa i Albyskogen.  
 

Ugglespåret börjar ovanför busshållplatsen vid Alby parkering (Alby Skogsväg). 
Vår flagga markerar var stigen börjar. Följ sedan reflexerna till eldplatsen. 
Ta med bra ficklampor och gärna lite matsäck och sittunderlag. 
 



 
     Ekonomibrev 

 

 

 

 

Tyresö Naturskyddsförening, Ordförande Solveig Dahl, telefon 070-350 11 39. 
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.  
 


