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Ett stort tack till alla våra nuvarande 
medlemmar, och välkomna in i förening-
en alla ni som ännu inte är medlemmar! 
Våra fokus i föreningsverksamheten är 
dels att sprida kunskap och medvetande 
om vår miljö med dess funktion och 
betydelse, dels att värna om ekologisk 
hållbarhet. Våra intentioner rimmar väl 
med många av de 17 hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030 som sammanställts av 
FN. De ekologiskt inriktade mål som är 
särskilt angelägna för Naturskyddsför-
eningen är framförallt nr 6: Rent vatten 
och sanitet, nr 13: Bekämpa klimat-
förändringarna, nr 14: Hav och marina 
resurser samt nr 15: Ekosystem och 
biologisk mångfald. Dock är också flera 
av de andra målen högt prioriterade i vår 
verksamhet.
   Det är alltmer uppenbart att vi står 
inför ett paradigmskifte där vi människor 
måste se oss som en del av ekosystemen 
samt att vi måste samverka med alla an-
dra delar i ekosystemen, d.v.s. vi har inte 
rätt att ensamma lägga beslag på Jordens 
alla tillgångar utan måste dela dessa med 
alla andra organismer. Ordet samverka 
är ett nyckelord. Familjen och vännerna 
är bra exempel. Där samverkar vi – det 
handlar inte om att nyttja eller utnyttja 
partner och barn utan om att samverka 
för att gemensamt må bra.
   Viktigt är att kunna förstå alla proces-
ser i naturen. Då blir en skogsvandring 
till en spännande och rolig upplevelse. 
Men förmågan att kunna njuta av och 
samverka med naturen underlättas av 
kunskap, t ex att kunna förstå vad före-
komsten av en viss växt eller fågel kan 

berätta för oss. Vi vill i Naturskyddsför-
eningen försöka ge kunskap om naturen 
som gör att den blir spännande, rolig och 
angelägen.
   Naturskyddsföreningen i Sigtunabyg-
den arbetar för att långsiktig ekologisk 
hållbarhet inte skall komma till korta 
gentemot kortsiktiga ekonomiska intres-
sen. Det gör vi bl.a. genom tät dialog 
med kommunledningen och genom 
informationsspridning via seminarier och 
föreläsningar. Vi ordnar också utflykter 
runt om i vår bygd för att visa på regio-
nens unika värden och möjligheter.
För att värna om vår närmiljö krävs 
många och engagerade medhjälpare och 
det finns plats för fler natur-/miljöintres-
serade i våra arbetsgrupper.  
   Har du en fråga du brinner för men som 
vi inte tagit upp? Bland våra medlemmar 
kan du träffa likasinnade och tillsammans 
kan vi bilda en arbetsgrupp! Natur-
skyddsföreningen vill arbeta på alla plan, 
både i det lilla och i det stora. Tillsam-
mans gör vi skillnad!

 

Välkomna att ta del av våra spännande  
och intressanta aktiviteter 2020!

Mats Olsson, ordförande
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FEBRUARI
Hur hållbar är kommunen?  
Kom, lyssna och diskutera med vår kom-
munledning. Seminariet är en fortsätt-
ning på den hållbarhetsdiskussion som 
vi lät genomföra i november 2019, men 
denna gång kommer fokus ligga på 
markanvändning, t ex hållbar livsmed-
elsproduktion och biodiversitet. Vi har 
bjudit in Gill Brodin som är samordnare 
för kommunens Agenda 2030-beredning. 
Hon kommer att åtföljas av fler experter 
från kommunen.  
   Datum och lokal är ännu inte fastsla-
get men kommer inom kort presenteras 
på vår hemsida och till alla med e-post-
adress.

TORSDAG 5 MARS
Årsmöte med fokus på  
biologisk mångfald
Bildföredrag av Märstas duktiga natur-
fotograf Tore Näsman som tar oss med 
bland fåglar och vacker natur i kommu-
nen. Därefter tar årsmöteshandlingar vid.
   Kl. 18.00 i Hyresgästernas hus, Söder-
gatan 50, nära Märsta station. Kontakt: 
Ola Jennersten, 070-555 14 02, ola@
jennersten.se

ONSDAG 11 MARS
Miljöfilm och samtal – Pilgrimsfilmen 
”Walking the Camino”
I denna mångfaldigt prisbelönade doku-
mentärfilm – Walking the Camino (2013) 
av Lydia Smith – får vi följa sex vandrare 
som med själ och hjärta ger sig ut på en 
oförutsägbar fysisk vandring till Santiago 
de Compostela, och framförallt på en 
personlig vandring till sig själva.  
   Inledare är Emanuel Eriksson, 
pilgrimsutvecklare på Vadstena pilgrims-
centrum. Pilgrimsvandring är populärare 
än någonsin. I Mariakyrkan i Sigtuna 
invigdes 2014 Ingegerds-leden och 
idag utvecklar man Sigtuna till en grön 
pilgrimsdestination. I samverkan med 
Sigtunastiftelsen och Nya Omställning 
Sigtuna.  
   OBS Filmen är textad på engelska.   
   Kl. 19.00. Plats: Sigtunastiftelsens 
bibliotek. 

Foto: Ola Jennersten
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LÖRDAG 28 MARS
Klädbytardag
Titta igenom garderoben och lämna in 
kläder Du inte använder. Du får kuponger 
som kan bytas mot kläder Du behöver. 
   Närmare uppgifter kommer via e-post, 
på hemsida och i annons. I samverkan 
med Sigtuna museum, Stora gatan 55 där 
också bytena sker. Kontakt: Gunnel Pe-
tersson, 073 076 91 38, gunnel.sigtuna@
telia.com

LÖRDAG 18 APRIL 
Microsculpture – insektsporträtt av 
Levon Biss
Den engelske fotografen Levon Biss från 
Naturhistoriska museet i Oxford har gjort 
en spektakulär utställning av insekts-
fotografier i megaformat som visas på 
Naturhistoriska riksmuseet fram till 30 
augusti 2020.  
   Vi samlas vid Märsta station kl. 10.00 
och åker kommunalt till riksmuseet. 
Kontakt och anmälan: Ola Jennersten, 
070-555 14 02, ola@jennersten.se

 
LÖRDAG 25 APRIL
Fagning i Viby by
Kom och räfsa fram ängsblommorna! 
Ta med matsäck och gärna räfsa. Vi äter 
inomhus vid behov.
   Kl. 10.00-ca 12. Scoutstugan i Viby by. 
Ta buss till Vibyvägen. Vi hämtar därifrån 
om du ringer. Kontakt: Anna Holmgren, 
073 700 59 66, kampasten2@yahoo.se

LÖRDAG 16 MAJ
Fågelmorgon vid Fysingen
När våren är som skirast möter vi dem 
igen på vår traditionella utflykt. Alla våra 
vänner som har flugit tillbaka från sydliga 
breddgrader. Vår kunnige ledare Anders 
Turesson lär oss att känna igen dem och 
alla de andra som har övervintrat hos oss.
   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

TISDAG 19 MAJ
Biologiska mångfaldens dag – 
tema ätliga växter
Utflykt till Askare Hage naturreservat. Vi 
plockar det som finns innan vi når hagen 
och lagar till något ätbart. Artbingo utlo-
vas för stora och små!  
   Kl. 18.00-ca 20.30. Start utanför Kul-
turstallet på Venngarn eller kl.17.45 för 
samåkning från P-plats mittemot Sigtuna 
busstation. Kontakt: Åsa Johansson, 
070-572 46 86, asalillian@hotmail.se

Foto: Anna Holmgren
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SÖNDAG 14 JUNI
De vilda blommornas dag
Kom med ut för att titta på växter och 
insekter tillsammans med Svenska 
Botaniska Föreningen. Det blir en härlig 
promenad i vacker Upplandsnatur.
   OBS Information om tid och plats hit-
tar ni på hemsidan. Kontakt och anmä-
lan: Ola Jennersten, 070-555 14 02, ola@
jennersten.se

TORSDAG 25 JUNI
Arlandas blommande startbanor
Swedavias biolog Magnus Persson gui-
dar oss också i år bland de blommande 
gräsmarker som omger startbanorna. Den 
speciella skötseln av gräsmarkerna som 
flygsäkerhet kräver ger perfekt miljö för 
många växtarter. Maximalt 15 besökare 
enligt principen först i kön! Anmälan 
med personnummer krävs. OBS kika på 
hemsidan för ev schemaändring.  
   Kontakt och anmälan: Ola Jennersten, 
070-555 14 02, ola@jennersten.se

SÖNDAG 9 AUGUSTI
Slåttergille i Viby by
Ta med dig en rejäl matsäck, hela 
familjen, gärna arbetsredskap och ett 
gott humör. Vi visar hur man slår med 
lie och hur man bygger hässjor. Det blir 
tipspromenad och du får även lära dig 
om ängens blommor, fjärilar och honung! 
Alla är hjärtligt välkomna! I samarbete 
med Fastighetsverket.
   Kl. 10.00-ca 14. Scoutstugan i Viby by. 
Ta buss till Vibyvägen. Kontakt: Åsa 
Johansson, 070-572 46 86, asalillian@
hotmail.se
 

Kolla hemsidan för ev. ändringar av programmet 
sigtuna.naturskyddsforeningen.se

Foto: Anna Holmgren

Foto: Åsa Johansson

Foto: Åsa Johansson
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LÖRDAG 5 SEPTEMBER
Svamputflykt i Rävsta
När hösten kommer hoppas vi att sko-
garna är fulla av svamp. Följ med våra 
duktiga svampkännare som visar oss vad 
vi kan äta och vad vi ska undvika. Ta 
med matsäck.
   Kl. 10.00. Friluftsfrämjandets torp 
Stora Embarsboda, Rävsta. Kontakt: 
Gunnel Petersson, 073 076 91 38,  
gunnel.sigtuna@telia.com

LÖRDAG 19 SEPTEMBER
Fågelutflykt till Hjälstaviken
Vi samåker med egna bilar till Hjälstavi-
ken, där någon/några av våra ornitologer 
guidar oss igenom vikens artrikedom. I 
pausen tänder vi grillen. Ta med korv, 
bröd och tillbehör, samt något att dricka.
   Vi träffas kl. 10.00 vid parkeringen, 
minigolfbanan, i Sigtuna för ev. samåk-
ning. Kontakt och anmälan: Carl Hård 
af Segerstad, 070-317 06 98, carl.hard@
telia.com

Hätta. Foto: Åsa Johansson

TORSDAG 12 NOVEMBER
Ekovinprovning i repris
Vår populära ekovinsprovning med kun-
niga ciceronen Cecilia Olsson kommer 
tillbaka i höst. Ekologiskt vin blir mer 
och mer efterfrågat på Systembolaget och 
de har som mål att minst 10 % av allt de 
säljer ska vara ekologiskt år 2020.  EU:s 
definition på ekologiskt vin är att de har 
framställts och odlats utan konstgödsel, 
naturfrämmande kemiska bekämpnings-
medel och andra icke tillåtna tillsatser. 
Under kvällen provar vi ett urval av 
spännande ekologiska viner med passande 
tillbehör. Begränsat antal platser, till själv-
kostnadspris.
   Kl. 18.30-ca 21. Sockenstugan, Olofs-
gatan 19, Sigtuna. Kontakt och anmä-
lan: Åsa Johansson senast 6 november, 
asalillian@hotmail.se, 070-572 46 86   

ONSDAG 18 NOVEMBER
Kan jag ge naturen en hand?
Ekologen och naturvårdaren Ola Jen-
nersten berättar om vad vi var och en kan 
göra för att vända den negativa trenden 
för växter och djur – i trädgården, jord-
brukslandskapet och skogen. I samverkan 
med Sigtunastiftelsen
   Kl. 19.00. Sigtunastiftelsens bibliotek 
Kontakt: Ola Jennersten, 070-555 14 02, 
ola@jennersten.se

Skäggmeshane.Foto: Karin Bernodt
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Ordförande
Mats Olsson
mats.olsson.sigtuna@ 
outlook.com
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

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

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

Ledamot
Carl Hård af Segerstad
carl.hard@telia.com
070-317 06 98

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

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

Kontakta oss 

Styrelsen

REKO-Sigtuna 
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

Gå med i Facebook-
gruppen ”REKO Sigtuna”
för att beställa och
se utlämningsdatum

Vill du få information om  
aktiviteterna under året?  

 
Meddela oss din e-postadress så får du 

varje månad veta vad som händer  
även efter programmets tryckning.  

 
Skicka din e-postadress till  

matznorling@gmail.com



EKONOMIBREV

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

sigtuna.naturskyddsforeningen.se
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Våra aktiviteter  

arrangeras 
i samarbete med  
Studiefrämjandet

Naturskyddsförening Sigtuna


