
 
 
 

Nynäshamns naturskyddsförenings 
sommarprogram 2021 
Varmt välkommen till våra programpunkter! Följ oss gärna också på Facebook. Där får du 
aktuell information om evenemang 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. 
 

Lördagen 3e juli kl.12.00 till omkring 15.00 
Apollodagen, Kalkbrottet Stora Vika 
Följ med Martin Olofsson från Nynäshamns Naturskyddsförening på en guidad tur runt 
kalkstensbrottet i Stora Vika och om vi har stor tur, kanske vi ser en Apollofjäril. Samling vid 
Fjärilsstigens start kl. 12:00. Det kan bli svårt att parkera vid kalkbrottet men det finns 
parkering i Stora Vika och vi kör skytteltrafik från pizzerian.  Vid behov, ring 0700 619 321 
 

Lördagen 4e juli kl.15.00 
Gratis lie-kurs i Segersäng 
Gruppen Gynna Mångfalden i Segersäng bjuder in till en gratis lie-kurs med erfaren lärare. 
Anmälan via denna länk  
 

Lördagen 14e augusti kl.10-12 och 12.30-14.30 
Fisk! Nynäshamn 
Fiske med fokus på att lära barn och vuxna känna igen olika fiskarter, vad de äter och vad 
krävs för att de skall må bra.  Mattias Andersson från Sportfiskarna leder aktiviteten i 
Nynäshamn och utbildade ungdomsledare kommer att finnas på plats för att hjälpa med 
fisket.  
All utrustning finns att låna och inga särskilda förkunskaper krävs. Har ni egen utrustning 
som ni vill använda är ni välkomna att ta med den under eget ansvar. Parkeringsmöjligheter 
och tillgång till toaletter finns. Barn och ungdomar måste komma i vuxens sällskap.  
För vem: Sommarlovslediga familjer  
När: Vecka 32, lördag den 14 augusti  
Dagen har delats upp i för- och eftermiddagspass med ett maxantal familjer per pass.  
Förmiddagspass: 10.00-12.00, eftermiddagspass: 12.30-14.30  
Var: Nynäshamn   
Pris: Kostnadsfritt.  
Anmälan: Anmälan görs genom att svara på detta mejl. 
Ange i anmälan vilket pass (förmiddag eller eftermiddag) ni vill anmäla er till, samt antal 
deltagare.  Anmälan via denna länk. Först till kvarn gäller vid anmälan!  
Sommarfiskedagen genomförs i samarbete mellan Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen 
i Nynäshamn. 
 
 

https://www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf13CeGVinAW-qneQsZE5YE80LVjcSBwpmuUQCuDQduisjo6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5tBYjNo4lsGd7eep1VxC700tsk4UtxAfx4SqoajHmeUESSg/viewform


 
Lördagen 28e augusti kl. 10.00 – 14.00 
Slåtter Pettsons Hage 
 
Tillsammans med medlemmar i Sorunda hembygdsförening slår vi ängen i Pettsons hage i 
Sorunda. Spelmän hjälper oss med arbetet och spelar ljuv musik. Slåttern börjar klockan 10.  
Ta med eget fika och gärna även egna arbetshandskar och räfsa, om du har en sådan!  
Varje litet handtag som gynnar hagens fina ängsblommor är välkommet! Hagen  
gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på en liten grusväg.  
Välkomna! Vid frågor kontakta Anna Evans 0700619321. 
 
 

Fram till 1 oktober 
Tipsrunda med början vid Sunnerby idrottshall 
 
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn bjuder på en digital tipspromenad i Sorunda. 
Tipspromenaden startar vid Sunnerby idrottshall, följer elljusspåret går genom Trollstigen 
och tillbaks till Idrottshallen på Väggarövägen/Körundavägen.   

Rundan är cirka 4 km lång.   

Ladda ner appen Tipsrundan: https://tipsrundan.se/sv.   

Det är gratis att delta och enkelt att skapa ett konto med en mailadress.   

Frågorna fås genom att scanna in en QR-kod med mobilen. QR-koden finns på kartan vid 
starten och här nedan (alternativt adress till aktuell sida från FB Nynäshamns 
Naturskyddsförening | Facebook).   

Leden är tydligt snitslad med tyg band och frågorna dyker upp i appen under promenaden.  

Hela familjen kan delta och ni bestämmer själva vilken tid ni vill gå och när.   

Tipsrundan kommer att vara öppen fram till 1 oktober.  

Vinst och resultat skickas ut via mail och på hemsidan.   

Tänk på att hålla avstånd och hålla skogen ren! Ta gärna bussen till Sunnerby Malm.  
Varmt välkomna! 
 

https://tipsrundan.se/sv
https://www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening
https://www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening

