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Följ med på slåtterfest  
i Viby by - lördag den 12 juli!
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Det är valår i år och vi hoppas att mil-
jöfrågorna äntligen ska få det lyft som 
krävs för en hållbar framtid. Hållbar blir 
den först när våra beslut tar hänsyn till att 
ekologi och social välfärd ska gå hand i 
hand och att vi långsiktigt måste hushålla 
med våra naturresurser.  
   De areella näringarna jordbruk, skogs-
bruk och fiske är viktiga resurser i vår 
kommun men också globalt en knapp 
resurs som vi måste ta vara på bättre. 
Skog och odlingsmark är ju också basen 
för naturvård, kulturmiljövård och välbe-
finnande. Det slöseri med mark för olika 
exploateringsändamål som ohämmat får 
breda ut sig i våra gamla kulturbygder 
måste stoppas.

Tyvärr har inte alla förstått de otroligt 
stora värden naturen ger oss i form av 
ekosystemtjänster. Så låt oss förädla 
dessa värden i skogen genom ökad biolo-
gisk mångfald och likaså förädla odlings-
marken så de inrymmer de hävdgynnade 
arternas mångfald.
   Vi är i dag nästan 800 medlemmar i 
kommunen. Därmed har vi fler medlem-
mar än något politiskt parti har idag! Och 
vi kommer att lägga oss i lokalpolitiken 
och hoppas på att göra skillnad och verka 
för att alla goda krafter oavsett partitill-
hörighet tar sitt ansvar. Vi ser gärna att du 
som medlem hör av dig om vad du vill 
driva för frågor! 

Lars-Gunnar Bråvander

Ordföranden 
har ordet
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Kan man ha roligt, lära sig nytt och 
rädda världen på samma gång? Jepp! 
Häng med så får du se! 
 
Bygg en bibostad, ordna en fjärilsrestaurang, 
provsmaka källvatten, laga klimatsmart mat, 
prova på att slå med lie, lär dig om markens 
betydelse på en geologisk vandring, odla grön-
saker mitt i stan, inspireras till nytänkande på 
ett seminarium om hållbara städer…

Välkommen till ett nytt år med  
Naturskyddsföreningen  
i Sigtunabygden!

Under 2014 bjuder vi på en blandning av aktiviteter 
med utflykter, temadagar, seminarier och studiecirklar. 
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Aktuell information om oss finns på  
sigtuna.naturskyddsforeningen.se



Vi påverkar politiker
Vi debatterar, försvarar naturområden  
och påminner politiker om att ta sitt 
ansvar för en hållbar utveckling!

Det här gör vi 

Vi stärker naturkänslan
Genom naturupplevelser vill vi sprida 
kunskap och påminna om hur fantastisk 
naturen är! 

Vi stärker konsumentmakten
Valen i vardagen gör skillnad! Vi vill 
inspirera dig som konsument att göra 
miljösmarta val.Läs mer om våra 

lokala arbetsgrupper 
på sidan 10!
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Vara medlem förstås!  
Ju fler vi är desto större kraft får vårt 
arbete för en hållbar utveckling och en 
gladare värld. I december 2013 passerade 
medlemsantalet i Naturskyddsföreningen 
200 000! Låt oss fira det genom att bli 
ännu fler!

Häng med på våra aktiviteter!  
Vi hoppas att det finns något för alla 
i programbladet du håller i din hand! 
Kontakta oss gärna om du har förslag och 
önskemål om aktiviteter.

Gör miljösmarta val!  
Välj giftfria leksaker till barnen, städa 
utan gifter, handla klimatsmart mat… Allt 
du behöver veta finns i appen Grön Guide 
som du laddar ned till din Iphone eller 
Android från naturskyddsforeningen.se 

Det här kan du göra

Ge oss din e-postadress! 
Så hjälper du oss att hålla vårt medlems-
register uppdaterat. Via e-post får du  
aktuell information om vad som är på 
gång i din lokala förening. Skriv ett mail 
till medlem@naturskyddsforeningen.se 
med texten ”Ny e-postadress” i ärende-
fältet. Uppge ditt medlemsnummer, det 
finns på adressetiketten till detta blad, 
samt din aktuella e-postadress. Tack!

Stöd oss med din kompetens!  
Föreningen är ofta i behov av särskilda 
kompetenser. Just nu söker Naturskydds-
föreningen i Sigtunabygden dig med 
arkitektutbildning och erfarenhet av 
stadsbyggnadsfrågor. Kontakta Benny 
Andersson 070-283 27 39.
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Onsdag 19 mars
Källor i Sigtunabygden
Vatten är viktigt och lärorikt! Vi inleder 
med ett uppstartsmöte där vi tillsammans 
bestämmer fart och ambition för ett  
projekt kring källor. Vi formar vår egen 
studiecirkel där vi lär oss samtidigt som 
vi forskar som amatörer. Allt från hälso-
samt till försurat. Vi avslutar med käll- 
exkursioner när våren porlar som bäst!  
Vi letar historier samt smakar på vatten  
vi hittar. Uppstart på Frejgården, Valsta 
kl. 18.30. Anmälan via hemsidan. 
Kontakt: Roger Uddmäre 
uddmare@gmail.com  
073-375 94 44

Program våren 2014

Tisdag 11 mars 
Årsmöte i Naturskyddsföreningen  
i Sigtunabygden 
Vi väljer ny styrelse, fikar och får lära oss 
om sigtunabygdens geologi. Marken med 
alla sina egenskaper är en faktor att räkna 
med. Den är avgörande för t ex de flesta 
ekosystemtjänster. Flera geologiska pro-
cesser har gett upphov till många olika 
jordar i vår kommun. Om hur jordarna 
har bildats, vilka egenskaper de har och 
hur de används berättar Mats Olsson. 
Sigtunastiftelsens bibliotek, kl. 18.30 
Kontakt: Anna Holmgren  
kampasten2@yahoo.se  
073-700 59 66

 
 
Tisdag 18 mars 
Vårträff med vilda grannar
Inspirationskväll där vi får höra Ola 
Jennersten berätta om hur man kan göra 
trädgården eller balkongen mysig för de 
vilda djuren. Genom att erbjuda livsrum, 
mat och bostad för fåglar, humlor och bin 
kan Du hjälpa till att öka den biologiska 
mångfalden! Fika och information om 
vår verksamhet.  I samarbete med Kultur 
och Fritid, Sigtuna Kommun. Märsta 
bibliotek, kl. 19.00, mingel från 18.30. 
Kontakt: Tove Björlin  
tovebjorlin@gmail.com  
070-496 07 00  
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Aktuell information om oss finns på  
sigtuna.naturskyddsforeningen.se



söndag 4 maj 
Skogsdag vid Stora Embarsboda 
Föreningarnas Skogsgrupp ordnar en 
skogsdag som bjuder på kunskap om 
närnaturen. Aktiviteter startar kl. 11.00. 
Friluftsfrämjandets torp håller öppet för 
servering och grillning kl. 11-15. 
Kontakt: Carl-Gunnar Jansson 
carlgunnar.jansson@tele2.se  
070-262 67 87 
 
 
 

söndag 18 maj  
Fågelmorgon med Anders Turesson 
Fysingen är en av Stockholmsregionens 
bästa fågellokaler och få känner fågel-
livet här så bra som Anders. Caféet på 
Ströms Gård håller öppet från kl. 9.00. 
Samling för samåkning från Märsta  
station kl. 06.30 eller vid parkeringen 
på Åholmen kl. 07.00.  
Kontakt: Ingvar Chronvall 
ingvar.chronwall@telia.com  
08-591 115 42 
 

TOrsdag 22 maj 
Botanisk vandring i  
Rosersberg slottspark 
Ny spännande botanisk vandring efter 
Mälarstranden. Kerstin Frostberg hjälper 
oss att upptäcka vad slottsparken bjuder 
på. Samling på parkeringen nedanför 
Rosersbergs slott kl. 18.00. 
Kontakt: Benny Andersson 
benny.0859250864@telia.com  
070-283 27 39

söndag 25 maj
Utflykt till Nationalstadsparken
Med Lars-Gunnar Bråvander som guide 
får vi höra hur Nationalstadsparken kom 
till, om det historiska landskapet på norra 
Djurgården och de särskilda natur- och 
kulturvärden man kan få uppleva där.  
Ta med matsäck. Samling vid T-bana 
Universitetet kl. 13.00. 
Föranmälan till Lars-Gunnar Bråvander  
lgbravander@gmail.com  
070-952 57 35
 

söndag 1 jUni  
Hagmarksdag på Droppsta 
Vi medverkar på hagmarksdagen som 
arrangeras av Sigtuna kommun.  Kom 
och se hur djur och växter lever på en 
gård! Vad finns i hagmarkerna?  Se hur 
tovning av ull går till. Ta med barn och 
barnbarn! Se annons i Sigtunabygden för 
vidare info.  
Kontakt: Gunnel Petersson  
gunnel.sigtuna@telia.com  
08-591 141 62
 

Fredag 6 jUni
Valstadagen
Vi finns på plats och visar smultron,  
blåbär och andra växter som finns i när-
heten, och berättar om vår verksamhet. 
Tillsammans med Omställning Sigtuna. 
Vattentornsparken kl. 12-17.  
Kontakt: Gunnel Petersson  
gunnel.sigtuna@telia.com  
08-591 141 62

Program våren 2014
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Lördag 12 jULi
Slåtterfest i Viby by
Slåtter med lie kring Viby by. Vi bjuder 
också på guidning bland blommor och 
fjärilar och berättar om honungsproduk-
tion och om Viby Bys äldre historia.  
Tag med familjen och matsäckskorgen! 
I samarbete med Fastighetsverket. 
Start kl. 10.00 
Kontakt: Benny Andersson 
benny.0859250864@telia.com 
070-283 27 39

Lördag 16 aUgUsTi
Geologisk vandring i Sigtunabygden 
Kom med på en fältexkursion och ta del 
av Sigtunas geologi. Vi berättar om vår 
nära 2 miljarder år gamla berggrund och 
vad den idag betyder för våra ekosystem-
tjänster. Vi berättar också om istiden och 
de jordar den resulterat i, och om tiden 
då Sigtuna var havsbotten och skärgård. 
Ta gärna med fika. Kl. 13-16. Föranmä-
lan viktig så att vi kan ordna plats i bil. 
Kontakt: Mats Olsson 
mats.olsson@slu.se 
070- 631 60 54

Lördag 30 aUgUsTi
Svamptramp i Rävsta
Lär Dig nya läckra svampsorter! Till vår 
hjälp har vi kunniga och pedagogiska 
Birgit Hagman. Ta med matsäck.  
Samling vid Stora Embarsboda kl. 11.00.
Kontakt: Gunnel Petersson 
gunnel.sigtuna@telia.com 
08-591 141 62

Program sommaren 2014
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Lördag 20 sepTmber  
Höstmarknad i Valsta 
Vi finns på plats tillsammans med  
Omställning Sigtuna och berättar om 
ätliga och oätliga svampar, vad vi odlat 
och om vår verksamhet.
Kontakt: Anna Holmgren  
kampasten2@yahoo.se  
073-700 59 66

 

Onsdag 1 OkTOber  
Klimatsmart matlagning 
Vi pratar om klimatsmarta matval,  
lagar klimatsmarta rätter och dukar upp 
en gemensam buffé där vi låter oss väl 
smaka. Recept och idéer hämtas bland 
annat från MUMS Miljömat på www.
miljomat.se.  Kostnad 100 kr per person.  
St Olofs skola, Sigtuna, kl. 17.30-ca 
21.00 Ansvariga är Gunnel Peterson och 
Eva Fröman. Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 27/9 till  
Eva Fröman eva@ekomatcentrum.se  
070-779 59 90 

 

TOrsdag 13 nOvember 
Höstträff 
Inspirationskväll där föreningens arbets-
grupper berättar om sina aktiviteter. Vi 
sammanfattar 2014, fikar och bollar idéer, 
ambitioner och visioner för 2015 års 
program. Se hemsidan för mer info.  
Kontakt: Tove Björlin  
tovebjorlin@gmail.com  
070-496 07 00

Lördag 22 nOvember
Seminarium: Hållbara städer i ett 
hållbart samhälle
Idag bor 50% av världens befolkning i 
städer, om 40 år är det 70%. Men hur 
skall staden fungera med avseende på 
mat, energi, transporter och boende för 
att den skall kunna anses försvarbar med 
tanke på klimat och andra miljöfaktorer, 
och hur samverkar staden med omgivan-
de landsbygd? Dessa brännande frågor 
belyser vi med olika sakkunniga under ett 
halvdagsseminarium. I samverkan med 
Omställning Sigtuna. Kostnad 100 kr per 
person. Sigtunastiftelsen, kl. 13-16. 
Föranmälan till Tove Björlin  
tovebjorlin@gmail.com  
070-496 07 00

Program hösten 2014
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HANDlA MilJöVäNliGT
Som konsumenter har vi stora möjlig-
heter att påverka genom vilka varor vi 
väljer! Gruppen vill sprida kunskap och 
inspirera till miljösmarta val genom 
information och aktiviteter. Vi gör  
också vårt bästa för att påverka handlare,  
producenter och beslutsfattare. 
Kontakt: Tove Björlin  
tovebjorlin@gmail.com  
070-496 07 00

ODliNGSGRuPPEN 
Odlingsgruppen är ett samarbete med 
Omställning Sigtuna. Gruppen vill 
utveckla och sprida kunskap om lokal 
livsmedelsproduktion samt stödja olika 
projekt inom området. 
Kontakt: Peter Hazelius  
peter.hazelius@telia.com  
070-572 95 59 

FöRENiNGARNAS SKOGSGRuPP 
Skogsgruppen är ett samarbete med 
Omställning Sigtuna, Friluftsfrämjandet, 
Sigtuna Hembygdsförening och Sigtuna 
Orienteringsklubb. Gruppen vill verka för 
att bevara och utveckla skogar för dess 
betydelse för den biologiska mångfalden 
och för friluftslivet.  
Kontakt: Carl-Gunnar Jansson  
carlgunnar.jansson@tele2.se  
08-592 552 35

TRAFiKGRuPPEN 
Trafikgruppen är ett samarbete med 
Omställning Sigtuna och arbetar bland 
annat för att förbättra kollektivtrafiken 
och minska bilåkandet. 
Kontakt: Gunnel Petersson  
gunnel.sigtuna@telia.com  
08-591 141 62

lokala  arbetsgrupper 

Välkommen till våra lokala arbetsgrupper! Här samlar vi engagemang  
och kunskap i frågor vi brinner för. 
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Ordförande  
lars-Gunnar Bråvander
lgbravander@gmail.com  
070-952 57 35

Vice ordförande  
Benny Andersson
benny.0859250864@telia.com  
070-283 27 39

Sekreterare  
Tove Björlin
tovebjorlin@gmail.com  
070-496 07 00

Kassör  
ingvar Chronwall
ingvar.chronwall@telia.com 
076-808 63 07

Ledamot  
Anna Holmgren
kampasten2@yahoo.se  
073-700 59 66

Ledamot  
Mats Olsson
mats.olsson@slu.se  
070- 631 60 54

Ledamot  
Ola Jennersten
ola@jennersten.se  
070-555 14 02

Suppleant  
Eva Fröman
eva@ekomatcentrum.se  
070-779 59 90

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss 

Hemsida 

 
sigtuna.naturskyddsforeningen.se 

Styrelsen

11



Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. 
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden jobbar med en mängd olika lokala 
miljöfrågor. Vi jobbar med allt från planfrågor till att arrangera utflykter.

 sigtuna.naturskyddsforeningen.se 


