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Välkomna alla gamla och nya medlemmar
till ett spännande och aktivitetsfyllt 2019!
Ett stort tack till alla er som stödjer
Naturskyddsföreningen, och välkomna
in i föreningen alla Ni som ännu inte är
medlemmar. Vi inom Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden verkar för att
behålla och förstärka samhällets ekologiska hållbarhet vilket innebär att vi
vill skydda den biologiska mångfalden,
stoppa utsläppen av växthusgaser, stoppa
klimatförändringen och bevara de ändliga naturresurserna. Till de senare hör
bl a jordbruksmarken som behöver
skyddas för att trygga livsmedelsförsörjningen och våra vattenresurser som
kommer att bli än viktigare i en framtid
med förändrat klimat.
Skyddet av den ekologiska hållbarheten har aldrig varit mer angeläget
än nu. Det beror på fler och fler människor samt livsstilsförändringar med
ökad konsumtion per capita. Följden av
klimatförändringarna blev uppenbara
under den senaste sommaren. Den långvariga värmen och torkan slog hårt mot
våra grundvattenreserver och påverkade
allvarligt och negativt jordbruksproduktion och djurhållning. I skrivandets stund,
november 2018, är nivån i grundvattenmagasinen under eller mycket under de
normala i nästan hela landet. Klimatet
har blivit allas vårt ansvarsområde. Våra
försök att lösa problemen har dock ofta
inneburit att ännu fler problem uppstått, t
ex drabbar storleksrationaliseringen inom
jordbruket den biologiska mångfalden
hårt. Utveckling av infrastruktur på jordbruksmark gör att arealen jordbruksmark
sjunker årligen, detta gäller inte minst vår
egen region.
Vid sidan om detta sneglar internationella gruvbolag på Sveriges förekomster
av sällsynta jordartsmetaller som behövs
för tillverkning av t ex mobiltelefoner
och för annan ny teknik. Ökade behov
av skogsråvara är ett hot mot tillståndet i
våra skogar.
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden arbetar oförtrutet för att den långsiktiga ekologiska hållbarheten inte skall

komma till korta gentemot kortsiktiga
ekonomiska intressen. Det gör vi bl a
genom tät dialog med kommunala
tjänstemän och politiker samt genom att
sprida information via seminarier och
föreläsningar. Vi ordnar också utflykter
runt om i vår bygd för att visa på regionens unika värden och möjligheter.
Ta del av innehållet i detta programblad
för år 2019 – och välkommen att delta
och medverka. Men observera också att
programbladet inte täcker in alla våra
aktiviteter eftersom nya initiativ löpande
dyker upp efter programbladets tryckning. Vi uppmanar därför alla att ta del
av vår hemsida (https://sigtuna.naturskyddsforeningen.se/) för att få information om alla våra programpunkter.
Ett exempel på en aktivitet som än
så länge är i en planeringsfas är att, i
samverkan med Sigtuna kommun, under
våren 2019 anordna en utställning om
hanteringen av hushållsavfall. Väl genomförd sopsortering är en förutsättning
för att avfallet skall kunna utnyttjas som
resurs och lätta på trycket på våra ändliga
naturresurser.
För att värna om vår närmiljö krävs
många och engagerade medhjälpare och
det finns plats för fler natur- och miljöintresserade i våra arbetsgrupper. Har du en
fråga du brinner för som vi inte tagit upp?
Bland våra medlemmar kan du träffa
likasinnade och tillsammans kan ni bilda
en egen arbetsgrupp! Naturskyddsföreningen vill arbeta på alla plan, både i det
lilla och i det stora. Tillsammans kan vi
göra skillnad!
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infartsparkeringar utan avgift.
Bättre förbindelser med Arlanda. Tätare
buss- och tågförbindelser. Alla ska med!
Skolbusstrafiken måste fungera…
Fika kl. 18. Möte kl. 18.30-ca 20.30.
Hyresgästernas hus, Södergatan 50, nära
Märsta station. Anmäl dig gärna:
Anna Holmgren, 073 700 59 66,
kampasten2@yahoo.se
TORSDAG 21 MARS
Årsmöte med fokus på
klimatet
På vårdagjämningen träffas
vi för årsmöte 2019. Vi
börjar med fika och smörgås och så får vi höra vår
förre generalsekreterare Svante Axelsson
berätta om arbetet i Naturskyddsföreningen och om sin nuvarande roll som nationell samordnare i klimatarbetet. Alla är
välkomna att lyssna till och träffa Svante.
Därefter börjar årsmötet.
Kl. 18.00, Hyresgästernas hus, Södergatan 50, nära Märsta station. Kontakt:
Gunnel Petersson, 073 076 91 38,
gunnel.sigtuna@telia.com
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ONSDAG 13 FEBRUARI
Linet - möjligheternas fiber
Eva Andersson berättar och visar linets
hemligheter. Eva Anderson var länshemslöjdskonsulent 1970-2008 i AB län, med
lin som specialintresse. I dag ordförande i
Linodlarföreningen Fransåker.
Kl. 18.30. Hyresgästernas hus, Södergatan 50, nära Märsta station. Anmäl dig
gärna: Ola Jennersten, 070 555 14 02,
ola@jennersten.se

LÖRDAG 6 APRIL
Klädbytardag
Kom och ta med dig rena, fräscha kläder.
Du får en kupong för varje plagg du
skänker. Kupongen kan du sedan använda
till andra kläder du vill ha. Ingen kostnad.
Allt överblivet skänkes till välgörenhetsorganisationer i kommunen. I samarbete
med Sigtuna Museum och Sigtuna Vatten
och Renhållning. Se mer information:
sigtuna.naturskyddsforeningen.se
Plats: Sigtuna Museum. Tid kl. 12-16.
Kontakt: Gunnel Petersson,
073 076 91 38, gunnel.sigtuna@telia.com
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ONSDAG 6 MARS
Kollektivtrafiken - minskar utsläpp
och minskar köer
Hur ska den bli bättre? Locka fler?
Mats Weibull, bygg- och trafiknämndens
ordförande deltar. Förslag: Direktbuss till
Kista - Danderyds sjukhus - ev. Universitetet? Bussfil utmed väg 263 med
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ONSDAG 10 APRIL
Skogens hemligheter - miljöfilm
och samtal med Claes Andrén
Naturfilmen Skogens hemligheter av biologen, forskaren och naturfilmaren Claes
Andrén, handlar om biologisk mångfald
och om naturen som förebild för modern
teknik, nya mediciner och spännande
design. Efter filmen inleder Claes Andrén
samtalet om sin film i ett samtal med
Ola Jennersten, expert på biologisk
mångfald och internationell miljövård på
WWF. I samverkan med Sigtunastiftelsen
och Nya Omställning Sigtuna.
Kl. 19.00, Sigtunastiftelsens bibliotek.
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LÖRDAG 11 MAJ
Fågelmorgon vid Fysingen
När många av våra flyttfåglar har kommit
tillbaka träffas vi för att lyssna och se
dem och de andra bevingade vännerna
tillsammans med vår kunnige ledare
Anders Turesson.
Samling vid Märsta station kl. 6.45 för
samåkning eller vid Åholmen kl. 7.00.
Kontakt: Gunnel Petersson,
073 076 91 38, gunnel.sigtuna@telia.com

LÖRDAG 27 APRIL
Fagning i Viby by
Kom och städa bort kvistar, löv och fjolårsgräs för att de vackra ängsblommorna
ska trivas. Medtag matsäck och gärna
räfsa. Vi kan äta inne vid behov.
Kl. 10.00-ca 12, scoutstugan i Viby by,
Sigtuna. Ta buss 570 till Vibyvägen. Ring
därifrån så hämtar vi.
Kontakt: Anna Holmgren,
073 700 59 66, kampasten2@yahoo.se

Foto: Ola Jennersten
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ONSDAG 22 MAJ
Biologiska mångfaldens dag
Utflykt till vår tidigare slåtteräng på
Munkholmen med kungsängsliljor m.m.
Cykla gärna med oss dit. Vi träffas i
Märsta resp. Sigtuna. Ta med fika. Vi
bjuder på tips på ätbara vilda växter och
provsmakning.
Samling vid ingången till Munkholmens naturreservat kl. 19. Eller cykla
med oss från Märsta station kl. 18.00,
Valsta Centrum kl. 18.15 eller minigolfen i Sigtuna kl. 18.30.
Kontakt: Anna Holmgren,
073 700 59 66, kampasten2@yahoo.se

TORSDAG 27 JUNI
Arlandas blommande startbanor
Swedavias biolog Magnus Persson guidar oss långt in bland Arlandas startbanor
där skötseln skapat perfekta miljöer för
många olika växtarter.
Anmälan till Ola Jennersten,
070 555 14 02, ola@jennersten.se
SÖNDAG 11 AUGUSTI
Slåttergille i Viby by
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 underlättar för bin och fjärilar.
Ta med hela familjen, matsäckskorg och gå vår tipspromenad. Om
du har ta med liar och räfsor.
I samarbete med Fastighetsverket.
Kl. 10.00 - ca 14, scoutstugan i
Viby by, Sigtuna. Ta buss 570 till
Vibyvägen. Ring därifrån så hämtar vi. Kontakt: Åsa Berg, 073 703
08 92, nemorosa.berg@live.se

SÖNDAG 16 JUNI
De vilda blommornas dag
Arrangeras traditionsenligt tillsammans
med Svenska Botaniska Föreningen.
Kom med på en ledarledd promenad i
blomrik Upplandsnatur! Information
om tid och plats på hemsidan.
Anmälan senast 14 juni till
Benny Andersson, 076 108 12 47,
bennysigtuna@gmail.com

Kolla hemsidan för ev. ändringar av programmet
sigtuna.naturskyddsforeningen.se
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LÖRDAG 7 SEPTEMBER
Svamputflykt i Rävsta
Välkommen ut i svampskogen. Våra
duktiga svampkännare, Lars-Gunnar
Bråvander och Birgit Hagman, hjälper
dig att reda ut vilka svampar som går att
äta, och vilka du ska undvika. Vi ordnar
grilleld. Ta med matsäck.
Kl. 10.00 Friluftsfrämjandets torp Stora
Embarsboda, Rävsta. Ta buss 570 eller
575 till Rävsta gård. Hör av dig, så hämtar vi vid bussen.
Kontakt: Carl Hård af Segerstad,
070 317 06 98, carl.hard@telia.com
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Vi startar eventuellt en
studiecirkel om ull i höst,
- håll utkik på hemsidan!

TISDAG 22 OKTOBER
Besök vid SVA
Statens Veterinärmedicinska Anstalt i
Uppsala är en statlig myndighet med
ansvar för sjukdomskontroll och smittskydd hos djur, både tama och vilda. Vi
besöker SVA en eftermiddag och får en
föredragning om myndighetens viltsjukdomsverksamhet samt en visning av
obduktionssalen, förhoppningsvis med
några intressanta fall på borden.
Vi samåker med egna bilar och samlas
kl. 15.15, vid parkeringen minigolfbanan
i Sigtuna och Märsta Station, taxiparkeringen. Anmälan till Carl Hård af Segerstad, 070 317 06 98, carl.hard@telia.com

Foto: Ola Jennersten

TISDAG 12 NOVEMBER
Hur hållbar är kommunen?
Kom, lyssna och diskutera med kommunala tjänstemän! Vi har bjudit in Mathias
Forsberg näringslivschef och Emma
Asterhag vatten- och miljöplanerare.
Fika kl. 18. Möte kl. 18.30-ca 20.30.
Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, nära
Märsta stationen. Anmäl dig gärna:
Anna Holmgren, 073 700 59 66,
kampasten2@yahoo.se
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Kontakta oss
Styrelsen
Ordförande
Mats Olsson
mats.olsson@slu.se
070 631 60 54
Vice ordförande
Matz Norling
matznorling@gmail.com
070 591 18 99
Sekreterare
Åsa Berg
nemorosa.berg@live.se
073 703 08 92

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 50 ÅR
Det har gått 50 år sedan Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden bildades och det kommer vi att fira under hösten. Vidare information
kommer bl a genom annons, hemsidan och till
medlemmarnas e-postadresser.

Utlämning på Pinbackshallens
parkering torsdag 18:00
udda vecka

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

REKO-Sigtuna

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

Närproducerade livsmedel
Att köpa livsmedel från våra
producenter i REKO-Sigtuna ger
dig möjligheten att:
• träffa människorna
bakom produkterna
• stödja lokal
livsmedelsproduktion
• äta bra och näringsrik mat
• från källan få reda på hur
maten produceras

Ledamot
Carl Hård af Segerstad
carl.hard@telia.com
070 317 06 98
Ledamot
Ola Jennersten
ola@jennersten.se
070 555 14 02

Gå med i Facebookgruppen”REKO Sigtuna”
för att beställa

Ledamot
Åsa Johansson
asalillian@hotmail.se
070 572 46 86
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EKONOMIBREV

Våra aktiviteter
arrangeras
i samarbete med
Studiefrämjandet

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden

sigtuna.naturskyddsforeningen.se

Foton: K. Bernodt, O Jennersten, Å Johansson.

Avs: Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, c/o Mats Olsson, Broholmsvägen 15, 193 31 Sigtuna

