
 
 

 

Vår- och sommarprogram 2017 
 

Varmt välkommen till våra programpunkter! 
 

Besök vår hemsida Nynäshamns Naturskyddsförening och följ oss på Facebook så 

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.  
 

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 du är intresserad av! Hör av dig om 

du är det minsta intresserad (nynashamn@naturskyddsforeningen.se).  
 

 

Onsdag 22 mars: Kretsstämma (Årsmöte)  Nynäshamn 

Plats Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus, Strandvägen 16, Nynäshamn, kl. 18.30. 

Vi kallar härmed alla medlemmar till stämman. Innan själva stämman börjar är även 

icke-medlemmar välkomna kl. 18:00. Skogsförvaltare David Ejderbrant inleder med 

en punkt om skogsriket Södertörn.  
 

 

Söndag 9/4 Fagning i Pettsons hage – Sunnerby 

Pettsons hage/Björkbacken, Torp, Sorunda, kl.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. Vid 

frågor kontakta Leif Branting Tel 0722 044 057 eller mail leif.branting@gmail.com 
 

 

Lördagen 22/4 – Vårröjning i Stora Vika samt spaning efter vårens första 

fjärilar. 

Martin Olofsson leder arbetet med röjning i Stora Vika för att förbättra 

förutsättningarna för fjärilar och andra insekter. Dessutom finns chans att se årets 

första fjärilar. Vi träffas kl. 10:00 vid den nordvästra flanken av kalkstensbrottet. Tag 

gärna med såg, arbetshandskar och grensax. Glöm inte fika! Vid frågor, kontakta 

Martin på telefonnummer 0708-661177 eller martinolofsson@hotmail.com. 
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Lördag 10/6: Fjärilarnas Dag 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. 

Guidning runt Fjärilsstigen av fjärilsexperterna Göran Palmqvist och Martin Olofsson 

och kommunantikvarie Maria Landin sker med start kl. 11.15. Medtag matsäck. 

Nynäshamns Naturskola kommer anordna spännande aktiviteter för de yngre barnen, 

också med start kl. 11.15. Håll utkik på t.ex. NNF:s hemsida för mer information.  

Samling sker  vid Fjärilsstigens start vid flaggstängerna vid vägen till gamla 

cementfabriken. Om du åker buss kan du ta 848 med avgångstid kl. 10.48 från 

Nynäshamns station. Upplysningar: Martin Olofsson martinolofsson@hotmail.com 

Tel. 070 866 11 77. 
 

Lördag 10/6 Fjärilarnas Natt i Stora Vika 

På lördagkvällen den 10/6 så kommer Göran Palmqvist och Martin Olofsson leta efter 

nattflygande fjärilar och andra insekter med hjälp av lakan och lampa. Samling kl. 

21.00 vid Fjärilsstigens start, vid flaggstängerna. Martin tar även med en 

fladdermusdetektor för den intresserade. Medtag matsäck/fika då vi ofta stannar till 

efter midnatt. Upplysningar: Martin Olofsson martinolofsson@hotmail.com 

Tel. 070 866 11 77. 
 

Lördagen den 1 juli. Apollodagen i Stora Vika 

Följ med Martin Olofsson från Nynäshamns Naturskyddsförening på en guidad tur 

runt kalkstensbrottet i Stora Vika. Samling vid Fjärilsstigens start kl. 12:00 

Upplysningar: Martin Olofsson martinolofsson@hotmail.com 

Tel. 070 866 11 77. 
 

Lördag 26/8: Skärgårdsdagen i Nynäshamn 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn finns på plats under skärgårdsdagen, lördag 

den 26 augusti i Gästhamnen, från kl. 10:00 till kl. 16:00! Passa på att skaffa 

information om oss och vad vi vill; kika i broschyrer och prata med oss. Vi blir mycket 

glada om du tittar förbi; håll utkik efter en grön flagga med falk-symbolen! 
 

                      
 
Kontakt: Eva Dannstedt Branting 070 303 1948 (nynashamn@naturskyddsforeningen.se) 
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