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Ett stort tack till alla er som stödjer 
Naturskyddsföreningen, och välkomna 
in i föreningen alla Ni som ännu inte är 
medlemmar. Vi inom Naturskyddsför-
eningen i Sigtunabygden verkar för att 
behålla och förstärka samhällets ekolo-
giska hållbarhet vilket innebär att vi vill 
skydda den biologiska mångfalden, hejda 
klimatförändringar och bevara de ändliga 
naturresurserna. Till de senare hör bl a 
jordbruksmarken som behöver skyddas 
för att trygga livsmedelsförsörjningen. 
Dit hör också alla våra vattenresurser 
som kan komma 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 att vi blir fler och fler människor 
samt på livsstilsförändringar med ökad 
konsumtion per capita. Vi måste också 
rusta för att kunna möta klimatföränd-
ringarna som tycks oundvikliga. Perio-
der med långvarig värme och torka slår 
hårt mot våra grundvattenreserver och 
påverkar allvarligt och negativt jord-
bruksproduktion och djurhållning. Men 
också långvariga perioder med intensiv 
nederbörd kan orsaka översvämningar 
med problem för jordbruket. Vi vet också 
att svåra stormar skadat vår skog dels di-
rekt genom stormfällning, dels genom att 
skapa en gynnsam situation för skadein-
sekter vilka ytterligare förstör skogarna. 
Klimatet har blivit allas vårt ansvarsom-
råde.  En stor fråga är hur skogarna ska 
utformas och nyttjas för att samtidigt 
motverka klimatförändringar och gynna 
biologisk mångfald och sociala värden. 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 
arbetar oförtrutet och med hög ambi-
tion för att den långsiktiga ekologiska 
hållbarheten inte skall komma till korta 
gentemot kortsiktiga ekonomiska intres-
sen. 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 samt för att diskutera hur vi 
bäst gynnar naturvården. Aktiviteterna är 
öppna för alla – såväl medlemmar som 
icke medlemmar! 
Ta del av innehållet i detta programblad 
för år 2022 – och välkommen att delta, 
medverka och påverka. Under 2021 fick 
vi tyvärr ställa in en del aktiviteter på 
grund av Corona och faran är att detta 
kan inträffa även under 2022.  Vi vill 
därför uppmuntra er att föranmäla er till 
aktiviteterna – så kan vi meddela eventu-
ella förändringar.  Ni kan också löpande 
uppdatera er genom att följa vår hemsida 
och Facegruppsida. 

 

Välkomna alla tidigare och 
nytillkommande medlemmar till ett 
spännande och aktivitetsfyllt 2022!  

Mats Olsson, ordförande
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Onsdag 23 februari
Tema Jordbruksmark

Möte med representanter från Sigtuna 
kommun för att diskutera hanteringen 
av jordbruksmark inom kommunen. Det 
kommer att handla om hur man stimule-
rar ekologisk produktion, gynnar biolo-
gisk mångfald, skyddar från exploatering 
av jordbruksmark och underlättar odling i 
ett förändrat klimat.
Sammankomsten kommer att ske digitalt. 
Länk skickas till de som anmält sig.
Tid: kl 18.30 – ca. 20.30
Anmäl deltagande senast 21 februari till 
mats.olsson.sigtuna@outlook.com (070-
6316054) 

Tisdag 1 mars
Holkbyggarkväll

Vi samlas på Sigtuna golfbana för att 
snickra holkar, både åt fåglar och trädle-
vande insekter (biholkar och humlehol-
kar). 
Samarbete mellan Sigtuna golfklubb, 
Sigtuna Naturvänner och Naturskydds-
föreningen inom WWF/LONA finansie-
rade Pollinationsprojektet.
Vi möts på Sigtuna golfbana omkring 
klockan 17:00. Fika serveras.
Anmäl deltagande till Ola@jennersten.
se (070-5551402) eller Sven@seeman.se 
(072-5659845)

Onsdag 16 mars
Årsmöte

Årsmöte 2022 och en presentation om 
ätliga växter och medicinalväxter i vår 
svenska flora. Vi börjar kvällen med att 
lyssna till Anna Konvicka, phyto-/örtte-
rapeut och kulturhistoriker, som berät-
tar om vår rika och delvis ätbara flora. 
Du får höra lite kort om örtmedicinens 
historia men framförallt om aktiva och 
hälsobringande effekter hos några vanliga 
växter i vår svenska natur.
Efter detta blir det fika och sedan börjar 
själva årsmötet med förhandlingar.
Lokal: Forum, Kabinen. Stockholmsvä-
gen 25.
Tid: kl 18.30
Kontakt: Gunnel Petersson,
gunnel.sigtuna@telia.com (073 0769138)

Foto: Ola Jennersten

Vitkindade gäss Foto: Ola Jennersten

Citronfjäril på gullviva Foto: Ola Jennersten
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Lördag 26 mars
Klädbytardag

Kläder Du inte använder längre kan Du 
byta till något Du behöver.  Du får en ku-
pong för varje plagg, högst 5 st per per-
son. Dessa kan Du byta till andra plagg. 
Även skor och väskor. Ta med barn och 
barnbarn! Allt som blir över lämnas till 
återanvändning.
I samarbete med Sigtuna Museum & Art. 
Aktuell information på www.sigtunamu-
seumandart.se eller sigtuna.naturskydds-
foreningen.se
Tid ca kl 11.00-15.00
Lokal: Kulturlänken vid Märsta bibliotek.
Kontakt: Gunnel Petersson, gunnel.sig-
tuna@telia.com (073 0769138)

Torsdag 21 april
Vad är en asp

Fältdag vid Örsundaån där vi möter Upp-
lands landskapsfisk aspen. Fiskeribiolog 
Johan Persson är vår guide. Han berättar 
om fiskens biologi och förevisar hur man 
fångar och märker fiskar. Ta med fika.
Mötesplats: Vånsjöbro vid Örsundaån. 
Ev. samåkning från Märsta Sigtuna.
Tid: 10.00
Anmäl deltagande till Ola@jennersten.se 
(070-5551402)

Lördag 23 april
Fagning i Viby by

Kom och räfsa fram vårblommorna.
Kl 10.00–ca 12.00 vid scoutstugan.
Tag gärna med räfsa och fika. Café finns 
i närheten.
Kontakt: Anna Holmgren, kampasten2@
yahoo.se (073-7005966)

Söndag 22 maj
Gökotta och Biologiska mångfal-
dens dag

Vi letar efter och inventerar fåglar, blom-
mor och insekter (entomolog Magnus 
Stenmark) runt Sigtuna golfbana. Det blir 
en heldag i fält så ta med fika. Ola Jen-
nersten berättar om pollinerings-projektet 
som genomförs runt golfbanan. 
Samarbetsdag med Sigtuna golfklubb, 
Sigtuna Naturvänner och Naturskydds-

Johan Persson med en asp Foto: Ola Jennersten

Vitkindade gäss Foto: Ola Jennersten

Parande rödmurarbin Foto: Ola Jennersten
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föreningen inom pollinationsprojektet.
Vi träffas vid parkeringen på Sigtuna 
Golfklubb vid soluppgången, 04.00.
Anmäl deltagande till ola@jennersten.
se (070-5551402) eller Sven@seeman.se 
(072-5659845)

Söndag 19 juni
Vilda blommornas dag

Tid och plats är ännu ej fastställt. Vi åter-
kommer på hemsidan och via nyhetsmail.
Kontakt: Ola@jennersten.se 
(070-5551402)

Söndag 7 augusti
Slåttergille 

Vi samlas i Viby by för den traditionella 
slåtterdagen med liar, räfsor och tjugor.
Samverkan med sommarcafét i Viby by. 
Tipsrunda med priser, musik och smådjur 
på plats.
Tid: ca kl 10.00-ca 14.00
Ingen anmälan krävs. Ev. frågor till 
Åsa J, asalillian@hotmail.se, tel. 0705-
724686

Söndag 14 august1
Slåtterdag vid Sigtuna golfklubb

Vi hjälper till för att öka den biologiska 
mångfalden runt golfbanan inom det 
pågående pollinationsprojektet. Samar-
betsdag med Sigtuna golfklubb, Sigtuna 
Naturvänner och Naturskyddsföreningen. 
Ta med fika.
Vi börjar kl. 9.00 och arbetar så länge vi 
har lust och orkar.
Anmäl deltagande till Ola@jennersten.
se (070-5551402) eller Sven@seeman.se 
(072-5659845)

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

Liljekonvalj Foto: Ola Jennersten

Slåtter Foto: Ola Jennersten
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Onsdag 17 augusti
Fladdermöss och nattfjärilar

Vi träffas vid Sigtuna naturskola, Näsud-
den, där naturskolans Peja Snöblom är 
värd och biolog Johnny de Jong berättar 
om fladdermöss. Vi sätter upp en fjärils-
lampa vid Naturskolan för att undersöka 
vilka fjärilar som är aktiva. Jonny tar 
oss därefter med på nattvandring då vi 
försöker identifiera vilka fladdermöss 
som är aktiva med hjälp av en fladder-
musdetektor. 
Tid: kl 19.00
Samarbete mellan Naturskyddsfören-
ingen och Sigtuna Naturskola.
Anmäl deltagande till mats.olsson.sig-
tuna@outlook.com (070-6316054)

Lördag 10 september
Svamp- och skogsutflykt

Vi samlas för att lära oss om svamp vi 
kan äta och vilka vi ska undvika. Vi lär 
oss om träden i skogen, hur gamla de är 
och mycket mer. Kajsa Raab lär ut om 
svamp och vår ordförande Mats Olsson 
berättar om skogens träd. En utflykt för 
stora och små, så ta med barn och barn-
barn samt matsäck för picknick.
Plats: Friluftsfrämjandets torp, Stora 
Embarsboda.
Tid. Kl 10.00-ca 12.30
Kontakt: Gunnel Petersson, 073 0769138, 
gunnel.sigtuna@telia.com

Lördag 24 september
Fågelutflykt till Hjälstaviken

Vi träffas vid parkeringen, Jungfrulunden. 
Våra kunniga fågelskådare kommer att 
ledsaga oss i det artrika reservatet. Vid 
lunchtid tänder vi grillen, ta gärna med 

något att grilla och dricka. Efter lunch 
förflyttar vi oss med våra bilar till Hårby 
där vi vandrar ut till fågeltornet. Vid ca 
16.00 avslutar vi dagen. Samåkning från 
Sigtuna kan ordnas.
Tid : kl 10.00
Kontakt, anmälan och mer information: 
Karin Bernodt, karin.bernodt@hotmail.
com (070-8180660)

Onsdag 23 november
Ekobubbelprovning

Provsmakning av olika ekologiska mous-
serande drycker med närproducerade till-
behör. Ciceron är Cecilia Olsson. Endast 
för medlemmar. Begränsat antal platser. 
Tid: 18.30 i Sockenstugan, Olofsgatan 
19, Sigtuna.
Anmälan senast 2022-11-11 till Åsa J, 
asalillian@hotmail.se, tel. 0705724686.

Hjälstaviken Foto: Ola Jennersten

Vitkindade gäss Foto: Ola Jennersten
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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
Rose-Marie Löf
loef@live.se
079-332 23 27

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

Ledamot
Karin Bernodt
karin.bernodt@hotmail.com
tel  070 8180660

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

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

Kontakta oss 

Styrelsen

Uppdaterad information om våra 
aktiviteter får du via vår hemsida 

eller genom våra nyhetsmail. 
Meddela oss din e-postadress så 
får du varje månad veta vad som 
händer även efter programmets 

tryckning. 
Kontakta styrelsen om du vill 

ändra/meddela din mailadress.

Slåtter Foto: Karin  Bernodt

 Skäggdopping Foto: Ola Jennersten



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

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden


