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I Sigtuna kommun har de flesta av 
oss relativt nära till grönområden. 
Det är bra. Men grönområdenas 
funktion begränsas inte till att 
utgöra söndagsnöjen för oss män-
niskor. Grön- och vattenområden 
har med överlevnad att göra. De 
är nödvändiga för den biologiska 
mångfalden och utgör spridnings-
korridorer för olika arter. De förser 
oss med ekosystemtjänster som 
luft- och vattenrening, jordbildning 
och klimatreglering. Alldeles gratis 
och alldeles ovärderligt. Under 2015 
fokuserar vi särskilt på Järvakilen 
som är en av Storstockholms gröna 
kilar. De tio gröna kilarna är den 
stjärnformiga struktur av naturområ-
den som sträcker sig från förorternas 
ytterkanter ända in till Stockholms 
centrala delar. Genom Sigtuna kom-
mun går Rösjökilen och Järvakilen. 
Järvakilen är ett sammanhäng-
ande natur- och kulturlandskap som 
sträcker sig genom sju norrortskom-
muner, från Sigtuna i norr till Solna 
i söder.  
 
Stockholms grönska är dock ingen 
självklarhet. Exploateringstrycket i 
regionen gör att kilarna naggas bit 
för bit. De gröna kilarna har inget 
formellt skydd, de ska förvaltas och 
utvecklas av kommunerna i samver-
kan. Vad en kommun väljer att göra 
påverkar förstås kilarna som helhet.

Ansvaret för grönområdena och för 
miljöfrågorna är allas. Som lokal-
avdelning gräver vi där vi står, men 
vi vill också belysa miljöansvaret ur 
vidgade perspektiv. Årets program 

bjuder på kunskap, inspiration och diskussion 
ur många olika perspektiv, från hur du gynnar 
humlorna i din egen trädgård till utflykter 
där vi upplever och lär mer om Järvakilen, 
samtal om flygets miljöpåverkan och semina-
rium om hur maten ska räcka till hela jordens 
befolkning. Och även om vi tar miljöfrågorna 
på största allvar har vi tänkt ha roligt under 
tiden! Häng med!

          Tove Björlin, ordförande

Varmt välkommen till ett nytt år med  
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden! 

2

Järvakilen - markerat med mörkgrönt är kilens orörda och trollska 
naturmiljöer. Illustration från "Järvakilen, Upplevelsevärden i Stock-
holmsregionens gröna kilar · 1:2004" Regionplane-och Trafikkontoret.
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MÅNDAG 9 FEBRUARI 
Samtal om miljöarbetet på Arlanda  
Lena Wennberg, miljöchef Arlanda 
Airport, Susanne Rundström, ansvarig 
för kommunikation Arlanda Airport och 
Helene Karlqvist, delprojektledare  
D-AIR-projektet, berättar om miljöarbe-
tet på Arlanda och D-AIR, och svarar på 
dina frågor om flyg och miljö. Sigtuna-
stiftelsens bibliotek, kl. 19-ca 21.  
Föranmälan till Barbro Nielsen  
barbro.nielsen@swipnet.se  
070-277 32 68  

ONSDAG 18 FEBRUARI 
Film och samtal - The Nature of
Mer än 50 % av världens befolkning 
bor i städer och antalet ökar, vilket får 
fundamentala konsekvenser. Dokumen-
tärfilmen The Nature of Cities handlar 
om den hållbara och livskraftiga staden. 
Samtalsinledare är Peter Örn, konsult, fö-
reläsare och författare, aktuell med boken 
Den ljusnande framtid är vår.  I samar-
bete med Sigtunastiftelsen, Omställning 
Sigtuna och Leader Upplandsbygd.  
Sigtunastiftelsens bibliotek, kl. 19. Fri 
entré. Ingen föranmälan.

 
TORSDAG 12 MARS 
Vårträff - Gröna Kilar
Stockholms tio gröna kilar är de naturom-
råden som sträcker sig från länets ytter-
kanter in till centrala Stockholm. Kilarna 
är viktiga för friluftslivet och för den 
biologiska mångfalden, de utgör sprid-
ningskorridorer för olika arter och förser 
oss med ovärderliga ekosystemtjänster. 
Kilarna hotas dock av exploateringstryck-
et i regionen. Vi hör Mårten Wallberg 
berätta om de gröna kilarna, hoten mot 
dem och möjligheter till en hållbar för-
valtning. Mårten är biolog, vice ordfö-

rande i Svenska Naturskyddsföreningen 
och ordförande i Naturskyddsföreningen 
i Stockholms län. Kommunekolog Jan 
Franzén berättar om hur Sigtuna kom-
mun arbetar avseende de gröna kilarna. 
Vi fokuserar särskilt på Järvakilen, som 
sträcker sig från Sigtuna i norr till Solna i 
söder. Kommunhuset Matsilver Söderga-
tan 20, kl. 18-ca 21. 
Kontakt: Tove Björlin  
tovebjorlin@gmail.com 070-496 07 00 

ONSDAG 15 APRIL 
Film och samtal -  
The Economics of Happiness 
Den prisade dokumentärfilmen The 
Economics of Happiness handlar om nya 
lokala ekonomier och tillväxtmodeller, 
som växer fram som svar på ekonomiska 
kriser och miljökriser. Samtalsinledare 
är Peter Hagerrot, psykoterapeut, filmare 
och engagerad i miljöomställningsrörel-
sen. I samarbete med Sigtunastiftelsen, 
Omställning Sigtuna och Leader Upp-
landsbygd. Sigtunastiftelsens bibliotek  
kl. 19. Fri entré. Ingen föranmälan. 
 

kilen

kilen

Cities
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LÖRDAG 25 APRIL 
Skogsutflykt i Järvakilen
Följ med på vandring där vi pratar om 
skogsvård och skogens värde för oss 
alla. Vi berättar om skog och skogsbruk; 
vilka träd som växer var, hur gamla de 
är, hur skogsbruket är utformat med 
röjningar och avverkningar samt hur 
skogen bidrar till olika ekosystemtjänster 
som klimatreglering, vattenkvalitet och 
insektskontroll. Naturskyddsföreningen i 
Stockholms läns Skogsgrupp medverkar, 
liksom våra grannkretsar. Vi fikar vid 
utsiktsplatsen vid Oxundasjön. Ta med 
matsäck. Kl. 10-ca14.  
Kontakt: Benny Andersson  
benny.0859250864@telia.com  
070-283 27 39 

LÖRDAG 16 MAJ
Fågelmorgon i Steninge 
Kom med på utflykt i vårmorgonen och 
lär känna våra fåglar. Anders Turesson 
hjälper oss att se och höra alla bevingade 
och sjungande vänner. Samling vid 
Märsta station kl. 6:30 eller vid Steninge 
slotts parkering kl. 7. 
Kontakt: Gunnel Petersson  
gunnel.sigtuna@telia.com 08-591 141 62 

SÖNDAG 24 MAJ 
Gröna Kilars dag
Läs om aktiviteter i länet på  
stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÖNDAG 14 JUNI 
De vilda blommornas dag 
Promenad med Kerstin Frostberg som 
guide i försommarens blomsterrika mar-
ker. I samarbete med Svenska Botaniska 
Föreningen. 
Kontakt: Benny Andersson  
benny.0859250864@telia.com  
070-283 27 39
 

ONSDAG 24 JUNI 
Vilda grannar i Rävsta 
Det finns många olika djurslag i Rävsta. 
De mindre vännerna som fjärilar och bin 
vill vi gynna lite extra genom vår anlagda 
blomsteräng. Vi hoppas att några av 
blommorna har tittat upp! Ola Jennersten, 
biolog, berättar om hur vi kan hjälpa våra 
vilda grannar och visar holkar och bon. 
Serveringen öppen. I samarbete med Fri-
luftsfrämjandet. Stora Embarsboda,  
kl. 18-ca 20. 
Kontakt: Tove Björlin  
tovebjorlin@gmail.com 070-496 07 00

Rödblära. Foto: Karin Schmidt

Foto: Anna Holmgren
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LÖRDAG 1 AUGUSTI 
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. Ta 
med familjen och matsäckskorgen!  
I samarbete med Fastighetsverket. Start 
kl. 10.
Kontakt: Benny Andersson  
benny.0859250864@telia.com  
070-283 27 39
 
 
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 
Skördefest i Valsta 
Vi finns på plats tillsammans med Om-
ställning 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

 
SÖNDAG 6 SEPTEMBER 
Svampens dag 
Vi får hjälp att identifiera våra fynd från 
svampskogen och lär oss nya läckra 
svampsorter. Tipspromenad om svamp. 
Serveringen öppen. Ta med egen matsäck 
om du vill. I samarbete med Friluftsfräm-
jandet. Samling vid Stora Embarsboda 
kl. 11.
Kontakt: Gunnel Petersson  
gunnel.sigtuna@telia.com 08-591 141 62

SÖNDAG 20 SEPTEMBER 
Utflykt med fokus på  
markanvändning
Marken är basen för våra liv – den ger 
oss mat, livsutrymme, byggnadsmaterial 
och andra ekosystemtjänster. Men den 
är bara långsamt förnyelsebar och måste 
vårdas och användas med omsorg. Vi 
visar på olika markers egenskaper och 
hur de bäst ska brukas. Vi besöker en 
jordbrukare och får hans syn på hållbar 
markanvändning.  Samling vid Märsta 
station kl. 10. Vi är åter ca kl. 16. Medtag 
fika/lunch. I samarbete med Omställning 
Sigtuna.  
Anmälan till Mats Olsson  
mats.olsson@slu.se 070-631 60 54

Foto: Anna Holmgren
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ONSDAG 23 SEPTEMBER 
Klimatsmart matlagning 
Vi pratar om klimatsmarta matval, lagar 
klimatsmarta rätter och dukar upp en ge-
mensam 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.  
Anmälan senast 18 september till  
Eva Fröman  
eva@ekomatcentrum.se 070-779 59 90 

SÖNDAG 18 OKTOBER 
Seminarium - Markens funktioner
Marken har många viktiga funktioner 
för vårt välstånd. Den ska bland annat 
vara basen för all mat- och fiberproduk-
tion samt vatten och klimatreglering. 
Samtidigt är marken hotad på olika sätt; 
erosion, förgiftning, kompaktering och 
försurning. På seminariet beskriver vi 
markens funktioner samt hur markvården 
kan anpassas till olika marktyper för att 
hejda hotbilden. Flera forskare ger sin 
bild av hoten och möjligheterna. Semina-
riet kan ses delvis som en fortsättning på 
markutflykten i september. I samarbete 
med Omställning Sigtuna. Kl. 10-13. 
Anmälan till Mats Olsson  
mats.olsson@slu.se 070-631 60 54

ONSDAG 4 NOVEMBER 
Höstträff
Kom och mingla med oss, fika och få in-
formation om föreningen. Ola Jennersten 
visar bilder och berättar om djur i våra 
skogar. Kl. 18.30.
Kontakt: Tove Björlin  
tovebjorlin@gmail.com 070-496 07 00
 

SÖNDAG 22 NOVEMBER 
Seminarium - Räcker maten?  
Arealen tillgänglig jordbruksmark mins-
kar, mark blir förstörd genom erosion och 
förgiftning, klimatförändringar slår ut 
jordbruksproduktion, vattenbristen lurar, 
munnarna att mätta blir allt fler. FAO 
spår att livsmedelsbehovet år 2050 blir 
70 % högre än idag. Kommer maten att 
räcka – eller, snarare, hur ska vi få maten 
att räcka? Ett flertal forskare ger sin syn 
på problematiken och möjligheterna. I 
samarbete med Omställning Sigtuna.  
Kl. 10-13.  
Anmälan till Mats Olsson  
mats.olsson@slu.se  070-631 60 54
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Ordförande  
Tove Björlin
tovebjorlin@gmail.com  
070-496 07 00

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

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

Ledamot  
Marie Engqvist Persson
marie.engqvist.persson@gmail.com  
070-242 64 24
 
Suppleant  
Eva Fröman
eva@ekomatcentrum.se  
070-779 59 90
 
Suppleant  
Åsa Johansson
asalillian@hotmail.se  
070-572 46 86

Du är alltid välkommen att kontakta oss  
med frågor, funderingar och förslag!

Kontakta oss 

Styrelsen

Hemsida 

sigtuna.naturskyddsforeningen.se



EKONOMiBREV

Avsändare: Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, c/o Tove Björlin, Rävstavägen 156, 195 92 Märsta

sigtuna.naturskyddsforeningen.se

Våra aktiviteter  
arrangeras 

i samarbete med  
Studiefrämjandet
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