
Program 2017

Havsörn i Vidbo, Märsta. Foto: Ola Jennersten, WWF



 2

Du vet den där gläntan. Med 
de jättegamla tallarna och stenen som är 
så skön att sitta på. När det rasslar i en av 
tallarnas skrovliga bark behöver du inte fun-
dera på vad det är för ljud, du har suttit där 
så många gånger så du hör direkt om det är 
nötväckan eller ekorren som är på väg ned-
för trädstammen. Om de där tallarna skulle 
vara borta en dag skulle det kännas annor-
lunda än om några andra tallar som du inte 
kände försvann. Och du skulle undra 
vart din nötväcka och din ekorre nu 
tagit vägen. Favoritplatser är viktiga. 
Det vi lär känna värnar vi. 
   I arbetet för en värld där både 
miljö och människor mår bra har 
Naturskyddsföreningen tre verktyg. Ett av 
dem är Naturkänsla. Att känna för natu-
ren, att gilla naturen. Det är därför vi fixar 
utflykter där alla som vill kan sitta på en 
sten och betrakta en nötväcka, eller hänga 
med ut i skogen och lära sig en och annan 
ätlig svampsort. Jag träffar många kommun-
invånare som berättar att en viktig anled-
ning till att de bor just här är närheten till 
natur. Ledsamt nog lägger de ofta till ”men 
det är väl snart borta, nu bygger de 
ju överallt”. Ju starkare vi känner 
för naturen och ju mer vi förstår om 
dess geniala samband, desto större 
chans att vi blir förbannande när de 
här sambanden och allt levande som ingår 
i dem hotas. Förhoppningsvis gör vi något 
konstruktivt när vi blir förbannade. Det är 
här Naturskyddsföreningens verktyg num-
mer två kommer in i bilden. Vi kallar det 
Politisk påverkan.
   Vi bor i en Ekokommun. Så här förklarar 
kommunen vad det innebär: ”Som Ekokom-
mun ska Sigtuna kommun vara drivande i 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle.  Det 
är ett åtagande där kommunen ska säker-
ställa att både kommuninvånare idag som 
[sic!] kommande generationer 
ska ha tillgång till en god livsmiljö 
och möjlighet att leva miljö-
anpassat”. Visst låter det bra? 
Jag gillar särskilt det där om kommande 
generationer, det känns som en garanti för 
långsiktighet. Men vad är det som skaver? 
   Kanske att kommunen å ena sidan skriver 
att ”Nya bostäder och verksamheter ska 
lokaliseras till lägen med befintlig god infra-

struktur” men å andra sidan bygger man på 
platser som saknar såväl kollektivtrafik som 
tillräckligt bra och säkra bilvägar. Och att 
man å ena sidan skriver att ”I regionala grö-
na kilar och värdekärnor ska ny bebyggelse, 
anläggningar och verksamheter så långt 
som möjligt undvikas” men å andra sidan 
bygger man i mycket smala delar av det na-
turområde som sträcker sig hela vägen från 
Sigtuna till Solna och kallas Järvakilen.  
   Det behövs bostäder. Sigtuna kommun 
planerar att bygga närmare 1000 bostäder 
per år 2017-2021. Men när är det är bråt-
tom är risken för misstag stor. Att såga ned 
ett gäng väldigt gamla träd och asfaltera 
platsen de stod på är knepigt att ångra i 
efterhand. Politisk påverkan handlar om 
att vi lägger näsan i blöt och berättar vilka 
naturområden som bör bevaras och skyd-
das. Inte minst behöver vi tänka till när det 
gäller hur vi hanterar jordbruksmark. Den 
har faktiskt med vår framtida matförsörj-
ning att göra. 
   Men okej, det mesta vi äter behöver vi 
köpa i affären. Och här snackar vi möjlig-
het att påverka.  Naturskyddsföreningens 
tredje verktyg heter Konsumentmakt. Ur 
konsumenternas perspektiv granskar vi 
utbudet av ekologiskt och vegetariskt i 
butiker och restauranger i kommunen. Och 
så granskar vi grejorna i ditt badrumsskåp. 
Vi känner oss inte som världens roligaste 
när vi berättar för dig om problematiken 
bakom produkterna. Det är rätt jobbigt att 
både kylskåpet och badrumsskåpet kan 
vara fulla av miljöproblem, orättvis handel 
och djurlidande. Men det är inte jättejob-
bigt att träffa oss över en fika och prata om 
de schyssta alternativ som faktiskt finns 
och få lite pepp att göra snällare shopping-
val. 
    Välkommen till Naturskyddsföreningen i 
Sigtunabygden 2017!

 
 
 
 
 
 
 

Tove Björlin,  
ordförande
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TISDAG 14 FEBRUARI
Vilda djur och årsmöte
Elefanter, noshörningar och tigrar… Om 
dessa handlar boken ”Vid vägs ände” 
skriven av Ola Jennersten och Tom 
Svensson och nyligen utsedd till WWF:s 
årsbok. Ola Jennersten berättar för oss 
i ord och bild hur hoten ser ut och hur vi 
ska kunna rädda dessa giganter på vår 
jord. Sedan följer en stunds mingel med 
förtäring till självkostnadspris. Alla väl-
komna! Därefter det sedvanliga årsmötet. 

Kl. 18.30 Forum, Cabinen, Stockholm-
svägen 25, Märsta. Kontakt: Gunnel 
Petersson, 073-076 91 38  
gunnel.sigtuna@telia.com

ONSDAG 15 FEBRUARI
Film och samtal: Imorgon
 ”Vem kunde tro att det kunde vara så här 
roligt att rädda världen?” - TT.
Imorgon är en fransk miljödokumentär 
av skådespelaren Mélanie Laurent och 
filmaren och miljöaktivisten Cyril Dion 
som gjort succé i Frankrike, där den setts 
av över en miljon biobesökare och vunnit 
César Awards 2015 för bästa dokumen-
tärfilm. Istället för att visa på det allvar-

liga läget i raden av dystopiska miljö-
filmer, berättar filmen med lätt hand om 
alla människor inom det civila samhället 
som faktiskt redan gör något för att vända 
utvecklingen. Vi får möta människor och 
organisationer från tio olika länder och 
tre kontinenter som ägnar sina liv åt att 
rädda vår planet! Inleder samtalet gör 
Sara Vikström Olsson, som jobbar med 
unga i Naturskyddsföreningen Riks, är 
styrelseledamot i LSU och Green Europe 
och fd ordförande i Fältbiologerna. I sam-
verkan med Sigtunastiftelsen, Omställ-
ning Sigtuna och biograf Gröna Ladan. 
Entré 50 kr.

Kl. 19.00 Biograf Gröna Ladan,  
Gröna gränd 6, Sigtuna

TISDAG 14 MARS
Trädgårdens glädjeämnen och 
objudna gäster
En kväll i ekoodlingens tecken! Maj-Lis 
Pettersson, hortonom, växtskyddsex-
pert och välkänd som trädgårdsexpert 
i radions Odla med P1, berättar om de 
vanligaste skadegörarna i våra trädgårdar. 
Lär dig hur du kan odla giftfritt genom 
att förebygga angrepp. I samverkan med 
Sigtunastiftelsen, Sigtuna trädgårdsfören-
ing, Sigtuna stadsodlare och Omställning 
Sigtuna. Fri entré!

Kl. 19.00 Sigtunastiftelsen, Stora salen, 
Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna 
Kontakt: Barbro Nielsen,  
barbronielsen4@gmail.com

Mer information om våra aktiviteter 
finns på hemsidan 

sigtuna.naturskyddsforeningen.se
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ONSDAG 22 MARS
Film och samtal: United Nature 
I dokumentärfilmen United Nature (2013) 
möter vi ledande miljötänkare och juris-
ter runt frågan om naturens rättigheter. 
Naturens rättigheter och ekocide-rörelsen 
– som tagit frågan till FN-nivå – växer 
idag fram på många håll i världen. Ecua-
dor och Bolivia är länder som har befäst 
naturens rättigheter i konstitutioner och 
lagar, liksom flera kommuner i USA. 
Naturens rättigheter skulle innebära ett 
paradigmskifte i vårt sätt att tänka kring 
vår livsmiljö och innebära en nydaning 
av det juridiska systemet, ett viktigt steg 
mot att skapa en hållbar framtid. Inledare 
till samtalet är Pella Thiel, ekolog och 
egenföretagare som håller föredrag och 
kurser i miljö- och omställningsfrågor 
och driver frågan om naturens rättigheter 
i Sverige och internationellt. I samverkan 
med Sigtunastiftelsen och Omställning 
Sigtuna. Fri entré!

Kl. 19.00 Sigtunastiftelsens bibliotek, 
Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna 

MÅNDAG 3 APRIL 
Fräsch på riktigt
Vad har tvålar, schampon och deodoran-
ter med miljöförstöring och hälsoproblem 
att göra? Vad har du för grejer i ditt 
badrumsskåp egentligen? Hur ska du bära 

dig åt för att göra kloka miljöval i djung-
eln av skönhetsprodukter? Vi hjälper dig 
att navigera rätt och göra kloka miljöval 
även från skönhetshyllan. Ta med en liten 
burk om du vill vara med och tillverka 
din egen deodorant. I samverkan med 
Sigtuna kommun, Kultur och fritid.

Kl. 18.30 Märsta bibliotek, Märsta  
centrum.Föranmäl dig gärna så 
underlättas vår planering! Catarina 
Kignell-Lallo, 070 -586 99 31,  
kignell_lallo@hotmail.com 

LÖRDAG 22 APRIL
Fagningsdag i Viby by
Nu är det dags att städa bort 
kvistar, löv och fjolårsgräs för 
att de vackra ängsblommorna 
ska trivas. Vi hjälps åt att 
räfsa där vi ska ha slåtter-
gille i augusti. Ta gärna med 
matsäck. 

Kl. 10.00-ca12 Samling 
vid scoutstugan i Viby by, 
Sigtuna. Kontakt: Anna 
Holmgren, 073-700 59 66

 
LÖRDAG 13 MAJ
Många fåglar och många träd
Nu har många av flyttfåglarna anlänt och 
vi kan titta och lyssna på dem tillsam-
mans med Anders Turesson. Den här 
gången åker vi till Hjälstaviken och där-
efter till ett arboretum alldeles i närheten 
för att med ledning av Mats Olsson lära 
känna både vanliga och ovanliga träd. 
Ta med matsäck, varma kläder och gärna 
kikare. 

Samling vid Märsta station kl. 06.30 
och vid Sigtuna busstation kl. 06.45.
Kontakt: Gunnel Petersson, 073-076 
91 38, gunnel.sigtuna@telia.com
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SÖNDAG 18 JUNI
Vilda blommornas dag och vand-
ring till Sigridsholmssjön
I den ljuvliga försommaren firar vi 
tillsammans med Svenska Botaniska 
Föreningen Vilda Blommornas Dag i 
det natursköna Lejden. Här finns ängar 
och hagar med många både vanliga och 
ovanliga arter och med Kerstin Frost-
bergs ledning kan vi lära känna dem. 
Därefter går vi en av Swedavia nyanlagd 
promenadstig till Sigridsholmssjön där en 
rastplats anlagts. Den som vill kan få åka 
med traktor med släp, så ta med barnen. 
Ta med matsäck, grilleld finns. 

För samåkning kontakta Benny Anders-
son, 076-108 12 47. Avfärd kl. 10.00 
från Sigtuna busstation och kl. 10.15 
från Märsta station. 

LÖRDAG 12 AUGUSTI
Slåttergille
Prova på att slå med lie, räfsa och sätta 
upp en hässja. Att vårda ängsmark på 
gammalt vis är roligt och hjälper till att 
bevara ängsväxter och underlätta för bin 
och fjärilar. Ta med hela familjen, mat-
säckskorg och liar och räfsor om du har.  
I samarbete med Fastighetsverket.

Kl. 10.00-ca 14 Samling vid scoutstu-
gan i Viby by, Sigtuna. Kontakt: Åsa 
Berg, nemorosa.berg@live.se

LÖRDAG 9 SEPTEMBER
Svamputflykt
Vi hoppas på lagom med regn och värme 
för att hitta många goda svampar det här 
året. Våra duktiga svampkännare hjälper 
dig att reda ut vilka som går att äta och 
vilka du ska undvika. Vi ordnar grilleld. 
Ta med egen matsäck.

Kl. 10.00 Friluftsfrämjandets torp Stora 
Embarsboda, Rävsta
Kontakt: Gunnel Petersson,  
073-076 91 38

ONSDAG 4 OKTOBER
Rätt med lite kött
För att minska negativ miljöpåverkan har 
vi tagit fram en receptbok med mindre 
kött, fisk, kyckling och mera av våra 
svenska rotsaker i portionerna. Vi vill 
visa hur enkelt det är att laga god mat och 
äta rätt för både vår hälsa och vår miljö. 
Kom och ta del av detta och ät en enkel 
måltid med oss. Kostnad 40 kr/person, du 
får också receptboken!

Kl. 18.30 Hyresgästernas Hus, Söder-
gatan 50, Märsta. Föranmäl dig gärna 
så underlättas vår planering!  
Gunnel Petersson, 073-076 91 38,  
gunnel.sigtuna@telia.comFoto: Ola Jennersten

Foto: Anna Holmberg
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TORSDAG 9 NOVEMBER
Naturvård i Sigtuna kommun
I Sigtuna kommun finns vackra grönom-
råden, betesmarker och spännande sko-
gar. Här finns ett rikt djurliv och ovanliga 
värdefulla växter. Kring Arlanda flygplats 
med dess speciella förutsättningar finns 
många sällsynta växt- och djurarter.  
Under kvällen får vi höra hur arbetet med 
att skydda, vårda och utveckla naturom-
rådena i vår kommun går till. Kom och 
lyssna på Maria Pettersson, kommun-
ekolog och Joakim Wester, naturvårds-
ekolog i Sigtuna kommun, samt Magnus 
Persson, miljörådgivare på Swedavia 
med ansvar för att omhänderta biologisk 
mångfald på flygplatsen.

Fika från kl. 18. Föreläsning kl. 18.30-
ca 20.30 Hyresgästernas Hus, Söderga-
tan 50, Märsta. Föranmäl dig gärna så 
underlättas vår planering! tovebjorlin@
gmail.com, 070-496 07 00 

TORSDAG 23 NOVEMBER
Ekovinprovning - favorit i repris!
Förra årets vinprovning av ekologiska 
röda viner blev så uppskattad att vi håller 
en vinprovning till. Denna gång provar 
vi vita druvrena ekologiska viner. Precis 
som för de röda vinerna, ska det vita 
vinet uppfylla krav på tillverkningen och 
på odlingen av vindruvorna för att det 
ska få kallas ekologiskt. Mycket handlar 
om hårdare regler för användningen av 
kemiska bekämpningsmedel och konst-
gödsel. Till vinerna serveras lokalt pro-
ducerat ekologiskt tilltugg som noggrant 
valts ut för att främja de olika druvornas 
karaktär. 

Kl. 18.30 - ca 21 Sockenstugan, Olofs-
gatan 19, Sigtuna. Anmälan senast  
17 november till: asalillian@hotmail.se 
070 -572 46 86

 
 

Foto: L-G Bråvander
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Ordförande  
Tove Björlin
tovebjorlin@gmail.com  
070-496 07 00

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

Kassör  
Benny Andersson
bennysigtuna@gmail.com  
076-108 12 47

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

Ledamot  
Ola Jennersten
ola@jennersten.se  
070-555 14 02
 
Ledamot  
Åsa Johansson
asalillian@hotmail.se  
070-572 46 86

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

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

Kontakta oss 

Styrelsen

Hemsida     sigtuna.naturskyddsforeningen.se

(Vi heter ’Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden’)



EKONOMIBREV

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

sigtuna.naturskyddsforeningen.se
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Våra aktiviteter  
arrangeras 

i samarbete med  
Studiefrämjandet


