
 

 

 

Vår- och sommarprogram 2014 
 

Varmt välkommen till våra programpunkter! Besök också vår nya 

hemsida www.nynashamn.naturskyddsforeningen.se (OBS att adressen 

också är ny!) och följ oss på vår Facebooksida 

www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening. Då får 

du viktig information om programpunkter och lokala miljö- 

och naturfrågor. 

 

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. 

 

Projektet Vingar lyfter Fjärilarnas Marker 
I Stora Vika har NNF arbetat i flera år med naturvård av Fjärilarnas 

Marker. I fjol startade projektet Vingar, som främst går ut på att göra 

Fjärilsstigen mer attraktiv och tillgänglig och att 

involvera barn och ungdomar i trakten. Projektledare är 

Pascale Lacroix – hör av dig till henne om du är nyfiken, 

intresserad eller har idéer som du vill dela med dig! 

(pazlac@gmail.com, 073-6914747). Du kan också följa Vingars 

Facebook-sida, som du hittar lätt genom att söka på Facebook eller 

genom NNF:s Facebooksida. 

 

  Måndag 7/4: Peter Streijffert och årsmöte 

Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus, Strandvägen, Nynäshamn, 18.30. 

Vi kallar alla medlemmar och andra intresserade till årsmöte. 

Författaren och kocken Peter Streijffert inleder 18.30 genom att berätta 

om Peters Gröna Utmaning 2014. Ekologisk närodling för köket är 

Peters signum. Han har visat hur mycket det går att odla på liten yta vid 

sin bostad i Nynäshamn, och nu uppviglar han hela Nynäshamn i årets 

odlarutmaning. Peter bjuder även på sallader, röror och bröd till oss 

innan det är dags för årsmöte 19.30. Föranmälan till Tore Söderqvist 

(nynatur@hotmail.com, 076-2475796) senast fredag 4 april.  
 

  Torsdag 10/4: 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. Vi börjar i skymning med ett besök vid Alhagen eller 

Östra Styran för att senare fortsätta ut i ugglemarker. Räkna med att 

hålla på till tidigast 21.30, när ugglorna kommit igång. Ta med 

matsäck, varma kläder och bra skor. Samling vid Elons parkering i 

Kullsta kl. 18.00 för samåkning. Jan Ohlsson (070-6372825) är kvällens 

guide. 
 

  Söndag 27/4: 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 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).  

 

 Lördag 14/6 och söndag 15/6: 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. Publiksuccén har gjort att vi nu utvidgar detta till 

Fjärilarnas Helg. 

    V.G. VÄND 
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 Guidning runt Fjärilsstigen av fjärilsexperten Göran Palmqvist och 

kommunantikvarie Maria Landin sker båda dagarna med start 

11.15. Medtag matsäck. 

 Aktiviteter för barn anordnas också båda dagarna med start 11.15. 

Medtag matsäck. 

o På lördagen arrangerar Naturskolan i Nynäshamn aktiviteter 

en bit in på Fjärilsstigen. Under 1½ timme kommer vi att 

håva fjärilar, leta småkryp och leka. Håvar och annan 

utrustning finns att låna. Aktiviteterna passar barnfamiljer 

och det går bra att ha med sig barnvagn. 

o På söndagen arrangeras också aktiviteter för barn. Mer 

information kommer, håll utkik på t.ex. NNF:s hemsida. 

 Samling sker båda dagarna vid Fjärilsstigens start vid 

flaggstängerna vid vägen till gamla cementfabriken. Om du åker 

buss kan du ta 848 med avgångstid 10.47 från Nynäshamns station. 

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

2475796).  

 

       Torsdag 28/8: Fladdermusspaning i Häringe 
Fladdermöss finns i många olika miljöer, även inne i tätorterna, men 

lever trots detta ett ganska undanskymt liv. När fladdermössen flyger 

använder de sig av ultraljudssignaler för att hitta rätt och upptäcka 

insekter. Vi försöker denna kväll hitta och artbestämma dem med hjälp 

av en ultraljudsdetektor, som omvandlar fladdermössens signaler till 

hörbart ljud. Anmälan till Thorbjörn Schwebs 08-50026310 eller 

thorbjorn.schwebs@.comhem.se senast 25/8. Kvällen arrangeras i 

samarbete med Naturskyddsföreningen i Haninge. 

 

  Vill du vara volontär?  Både naturen och vi behöver hjälp, 

och såväl små som stora insatser är välkomna! Om du är det minsta 

intresserad, hör av dig! (nynatur@hotmail.com, 076-2475796) 

 
Avsändare:  
Nynäshamns Naturskyddsförening, c/o Söderqvist, Norr Källstavägen 9, 148 96 Sorunda 
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