
 

 

 

Vår- och sommarprogram 2015 
 

 

Varmt välkommen till våra programpunkter! Besök också vår nya 

hemsida nynashamn.naturskyddsforeningen.se och följ oss på Facebook 

www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening. Då får 

du viktig information om programpunkter och lokala miljö- 

och naturfrågor. Kom ihåg att du även är välkommen till andra 

naturskyddsföreningars aktiviteter: Kolla in Aktivitetskalendern som 

finns på vår hemsida! Du är också välkommen att ta del av de utflykter 

som Nynäshamns Ornitologiska Förening anordnar, se www.nynof.se.  

 

Viktig information om utskick   
Det här programmet sänds ut med e-post till medlemmar som har e-

postadresser registrerade hos Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). 

Övriga medlemmar får programmet med vanlig post. Du 

anmäler/aktualiserar din e-postadress hos SNF genom att gå in på 

http://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se. När du har loggat in kan 

du fylla i/ändra din e-postadress under fliken Min Sida. 

 

  Vill du vara volontär och hjälpa oss i vårt 

arbete?  Både naturen och vi behöver hjälp, och såväl små som 

stora insatser är välkomna! Det kan handla om att arbeta med 

naturvård, sätta sig in i projekt som påverkar miljön, skriva yttranden, 

representera föreningen på möten och konferenser, arrangera utflykter, 

osv. – eller något annat som just du är intresserad av! Hör av dig om du 

är det minsta intresserad (nynatur@hotmail.com, 076-2475796). 

 

 

 

 

 Tisdag 31/3: Årsmöte med bildvisning om 

Antarktis och Arktis – kylslagna världar 
Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus, Strandvägen, Nynäshamn, 18.30. 

Vi kallar alla medlemmar och andra intresserade till årsmöte. Mats och 

Lisa Lundin inleder genom att visa bilder och små filmsnuttar från två 

polarresor och berättar om varför de gillar att åka till dessa utposter. En 

kryssning från Falklandsöarna via Sydgeorgiens pingvinfyllda stränder 

och så långt söderut vi kom i packisen. Mycket djurliv och många 

vackra isberg. Nästa resa är en paddling i fjordlandskapet vid västra 

Grönland. Valar, blommor och fantastisk natur mötte oss på den resan. 

Dessa fantastiska miljöer hotas nu av den globala uppvärmningen! 

 

För fikaplaneringens skull får du gärna föranmäla ditt deltagande till 

Tore Söderqvist (nynatur@hotmail.com, 076-2475796) senast 

söndagen den 29 mars. 
 

Torsdag 16/4: Ugglevaka 
Nynäshamns Ornitologiska Förening (NOF, www.nynof.se) ger 

oss den här kvällen möjlighet att följa med på ugglevaka och 

även se och höra andra vårfåglar. Östra Styran blir första 

anhalten innan det vid skymningen är dags att kolla in ugglelokaler. Ta 

med fika, och ta på varma kläder och bra skor. Samling vid parkeringen 

vid Nynäsvägen 29 i Kullsta i Nynäshamn kl. 18.00 eller vid Östra 

Styran kl. 18.15. Jan Ohlsson (070-6372825) är kvällens guide. 
 

Söndag 26/4: Fagning i Pettsons hage 
Pettsons hage/Björkbacken, Torp, Sorunda, 10.30. Kom och 

hjälp till att räfsa bort löv från ängen i Pettsons hage – varje 

litet handtag för att gynna den fina floran i hagen är välkommet! Hagen 

gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på en liten 

grusväg. Medtag matsäck, och ta även gärna med en räfsa. 

Upplysningar: Tore Söderqvist (nynatur@hotmail.com, 076-2475796).  

 

V.G. VÄND 
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Lördag 13/6 och söndag 14/6: Fjärilarnas 

Helg i Stora Vika 
2007 invigdes Fjärilsstigen, en natur- och kulturstig som 

löper runt kalkstensbrottet i Stora Vika. Sedan dess har vi årligen firat 

Fjärilarnas Dag på försommaren, och på grund av besökstrycket 

utvidgades detta i fjol till Fjärilarnas Helg.  

 

Guidning runt Fjärilsstigen av fjärilsexperten Göran Palmqvist och 

kommunantikvarie Maria Landin sker båda dagarna med start 11.15. 

Medtag matsäck. Vi hoppas även kunna anordna aktiviteter för barn 

båda dagarna, också med start 11.15. Håll utkik på t.ex. NNF:s hemsida 

för mer information. 

 

Samling sker båda dagarna vid Fjärilsstigens start vid flaggstängerna 

vid vägen till gamla cementfabriken. Om du åker buss kan du ta 848 

med avgångstid 10.48 från Nynäshamns station. Upplysningar: Tore 

Söderqvist (nynatur@hotmail.com, 076-2475796).  

 

 

       Augusti: Fladdermusguidning 
I augusti kommer vi att ha en fladdermuskväll någonstans i 

Nynäshamns kommun. Göran Nyrén, känd fågelfotograf, som nu även 

fotograferar och tar upp ljud av fladdermöss kommer att guida 

tillsammans med Lisa Lundin, biolog och utomhuspedagog. Ni kommer 

att få höra om fladdermusarter som finns på Södertörn, förhoppningsvis 

ser vi även några och vi kommer att lyssna efter dem med hjälp av 

ultraljudsdetektor. Vi kommer att berätta hur de lever, jagar och 

orienterar sig med hjälp av sitt sonar. Tid och plats meddelas senare på 

hemsidan, Facebook och föreningsnytt i Nynäshamns Posten. 

Upplysningar: Lisa Lundin (lisa@matslundin.se, 070-8149288). 

 

 
Avsändare:  
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