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April

Valborg på ängen
Söndag 30 april kl. 19.00
Välkommen att fira vårens ankomst vid elden och med morkullorna. Vi 
hälsar våren med en skymningspromenad kring gården och sång vid elden. 
Tag med matsäck, grillkorv, varma kläder och kikare.
Samåkning: Kl. 18.30 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com

Maj

Plantbytarkväll
Onsdag 3 maj kl. 18.00-20.00
Vi byter plantor och erfarenheter över en kopp kaffe/te med bröd. Ta med 
plantor, sticklingar eller fröer om du har. Samarrangemang med Förbundet 
Organisk Biologisk Odling i Norrköping (FOBO). 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A
Kontakt: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, ullamaritanilsson@gmail.com

Fågel- och blomvandringar våren 2017
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 5 april.
Avsedd för nybörjare, tidigare kursdeltagare som vill repetera och alla som 
vill lära sig mer om fåglar och blommor genom att delta i gruppstudier. 
Huvuddelen sker ute i naturen om vädret tillåter och kvällarna är ljusa. 
Det går att komma med senare också.
Anmälan: Jan Roos 011-12 48 36.
Samling: Naturarium, Östra Promenaden 7A.
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Inventering av värdefull skog
Tisdag 9 maj kl. 18.00
Genom att lära oss känna igen och kunna peka ut områden som bör beva-
ras, kan vi medverka till att rädda värdefull natur. Den här kvällen kommer 
du att få lära dig mer om skogen och dess värden.   
Ta med: Matsäck. Bra skor rekommenderas. 
Samåkning: Kl. 17.30 för samåkning korsningen Ö. Promenaden/Hospi-
talsgatan. Om ni kör direkt samlas vi till vänster före järnvägsbron vid 
Näkna på väg mot Sörsjön ca kl. 18.00.
Anmälan: Senast lördag 6 maj till Anders Wennerblad, 
0731-500 368, anders.wennerblad@telia.com 

Möt vårfåglarna i Leonardsberg
Söndag 14 maj kl. 08.00-12.00
Följ med till den natursköna platsen på cykelavstånd vid Motala ströms 
utlopp från sjön Glan. Fågellokalen är kommunens topp två när det gäller 
sträckande, rastande och häckande fågelarter. En stor mängd änder, vadare, 
måsar och rovfåglar visar sig också och vissa arter hörs mer än syns.
Samåkning: Kl. 08.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan.
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com

Trädgårdslust på Färgaregården
Lördag 20 maj kl. 10.00-15.00
Handla miljövänligtgruppen deltar med information och inspiration. Det 
blir även försäljning med temat Mångfald i trädgården.
Plats: Färgaregården
Kontakt: Katarina Stensen, 070-2534554, katarina.stensen@gmail.com

Utflykt till bäverhydda och Holmtorpshagen
Torsdag 18 maj kl. 18.00
Vi åker bil eller cyklar till bäverhyddan i nedre Ljura bäck. Sedan tar vi oss 
till Holmtorpshagen i Lindö och tittar på vårblommorna.
Ta med: Matsäck
Samling: Kl. 18.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan för 
samåkning eller per cykel.
Kontakt: Jan Roos 011-12 48 36
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Vandra i Folkparken och Karl Johans park
Tisdag 30 maj kl. 18.00
Följ med på en guidad tur med trädgårdsmästare Krister Andersson och 
lär dig mer om vanliga och ovanliga träd i Norrköpings parker. Vi besöker 
Folkparken och Karl Johans park.
Samling: Parkeringsplatsen vid Blomsterhandeln, Folkparken 
Kontakt: Krister Andersson, 073-379 35 14, jeka.ander@tele2.se

Café Planet: Därför köper vi det vi inte behöver
Tisdag 23 maj kl. 18.00-20.00
Har du funderat på varför vi köper prylar som vi inte behöver och kanske 
egentligen inte vill ha? En grupp medlemmar i Naturskyddsföreningen och 
Jordens vänner har tillsammans i en bokcirkel diskuterat hur vi påverkas 
av konsumtion. Gruppen inleder med reflektioner kring ämnet och sedan 
bjuds alla in att diskutera. Boken ”Yes! Därför köper vi det vi inte behöver” 
lottas ut. Samarrangemang med Studiefrämjandet och Jordens vänner. 
Lokal: Caféet, Arbetets museum
Kontakt: Agnes Ekman Söderholm, a.ekman.soderholm@gmail.com

Stadsodling 
Måndag 22 maj kl. 18.30
Stadsodling bidrar till social hållbarhet och ökad biologisk mångfald i sta-
den. Vi uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag genom att bjuda 
in Stadsodling Norrköping som berättar om sin verksamhet. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A
Kontakt: Katarina Palmgren, katarina.palmgren@home.se

Naturstigsvandring vid Nybyggeängarna
Söndag 21 maj kl. 10.30-13.00
Njut av löv- och slåtterängar och vårfåglarnas sång. Följ med på vandring 
utefter den vackra naturstigen till Duvhult och Nybygget från Sörsjön. Vi 
tittar också på olika slags fågelholkar. Lär dig mer om områdets natur och 
dess kulturhistoria
Samåkning: Kl. 10.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan. 
Samling: Kl. 10.30 södra änden av Sörsjöns parkering.
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com



Medarbetarutflykt till Hults bruk och Ågelsjön 
Torsdag 8 juni kl. 18.00
Varje år ordnar styrelsen en utflykt för alla aktiva medlemmar i föreningen. Den 
här gången besöker vi smedjan i Hults Bruk där vi får en rundtur samt bjuds 
på fika. Om vädret är gynnsamt åker vi sedan upp till Ågelsjön där ordförande 
Stefan berättar mer om området. Vi får dessutom lyssna på körens vårsånger.   
Samåkning: Kl. 18.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan.
Anmälan: Senast måndag 5 juni till Anders Wennerblad, 0731-500 368
anders.wennerblad@telia.com
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Naturnatten
Måndag 5 juni kl. 21.00
Ljud, dofter, synintryck, värme och kyla är vad som möter oss i försommar-
kvällen. Största njutningen är nog ändå nattens fågelsång. 
Samåkning: Kl. 21.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan. 
Beräknad hemkomst ca kl 02.00 på morgonen efter.
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com

Juni

Örnbräken och lunch
Lördag 8 juli kl. 9.30- ca 15.00
Vi har bekämpat örnbräken på ängen ett par år och det har gett resultat. Vi 
får hänga i något år till. De som kommer med till ängen bjuds på lunch.
Ta med: Handskar, tallrik, bestick, mugg och dryck. 
Samåkning: Kl. 09.30 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan. 
Anmälan: Senast söndag 2 juli till Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, 
g.detry1@telia.com eller Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88,  
cecilia.ambjorn@gmail.com.

Juli
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Lär dig slå med lie på Nybyggeängen
Lördag 22 juli kl. 10.30
Ta chansen och lär dig slå med lie. Liar finns att låna. Vi vill bli fler som 
kan slå med lie. Vi välkomnar både veteraner och nybörjare.  
Samåkning: Kl 10.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan. 
Samling: Kl. 10.30 uppe på gårdstunet vid Nybygget. 
Anmälan: Senast onsdag 19 juli till Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, 
g.detry1@telia.com

Slåtterdag på Nybyggeängen
Lördag 29 juli kl. 9.30-14.00
Upplev en traditionell slåtterdag med levande musik och gör en insats för 
ängens blommor. Liar finns att låna, men har du en egen får du gärna ta 
med den. Sopplunch finns till självkostnadspris. Tag med tallrik och sked. 
Samåkning: Kl. 09.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan.
Kontakt: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com
Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com

Utflykt till slåtteräng
Tisdag 18 juli kl. 17.00
Vi gör ett studiebesök på Holmsjöhultängen i Finspång där arbete med 
skötseln, inventeringar m.m. pågått sedan 1995. Sven David Måreby kom-
mer att visa oss den fina floran och berätta om historiken.
Samåkning: Kl. 17.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan. 
Anmälan: Senast söndag 16 juli till Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, 
g.detry1@telia.com
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Slåtter på Runes äng (Nybyggeängen)
Torsdag 3 augusti kl. 10.00
Vi slår gräset med lie och röjer sly. 
Ta med: Handskar och matsäck. Eventuellt också badkläder. 
Samåkning: Kl. 09.30 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan
Anmälan: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com

Slåtter på slåttergubbsområdet (Nybyggeängen)
Måndag 7 augusti kl. 10.00
Vi slår gräset med lie och röjer sly.
Ta med: Handskar och matsäck. 
Samåkning: Kl. 09.30 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan
Anmälan: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com

Augusti

Utflykt till Esterön - Bråvikens pärla
Lördag 19 augusti kl. 09.00-15.00
Dagsutflykt till Esterön med taxibåt. Vi plockar skräp som flutit i land på 
stranden, röjer på tomten vid torpet Afrika och njuter av naturreservatets 
skönhet. Vi åker från Lindö småbåtshamn kl. 09.00. Åter till Lindö 
kl. 15.00. Ingen kostnad. Max 15 personer. 
Samåkning: Kl. 08.45 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan.
Anmälan: Anmälan till Cecilia Ambjörn 070-9784488, cecilia.ambjorn@
gmail.com senast 16 augusti. 

ETC Eko-park ”Kullen” med solceller och vindkraft 
Söndag 27 augusti kl. 12.00
Vi reser till Katrineholm för att lära oss om framtidens energiproduktion. 
Vi bjuds på föredrag och rundvandring. Kostnad: 200 kr/person. 
Ta med: Matsäck 
Samåkning: Kl. 10.30 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan.
Anmälan: Senast 18 augusti till Anders Wennerblad, 0731-500 368
anders.wennerblad@telia.com 
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Kulturnatten: Öppet hus på Naturarium
Lördag 30 september kl. 14.00-17.00
Vi berättar om samlingarna av fåglar, blommor, fjärilar, uppstoppade djur, 
mineraler och informerar om vårt arbete. Tag gärna med släktingar, barn 
och vänner. Vi har ekologiskt fika till självkostnadspris. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A
Kontakt: Christer Widlund 070-5886388, christer.widlund@telia.com

Höstmarknad vid Färgaregården
Lördag 9 september kl. 10.00-15.00
Kom och träffa styrelsen och få information om vad föreningen gör. 
Kontakt: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com

September

Äpplen och päron i Norrköping
Tisdag 26 september kl. 18.00
Föredrag om vanliga och ovanliga äpple- och päronsorter i Norrköping. 
I Norrköping med omnejd finns gott om gamla fruktträd, många över 
hundra år. När de planterades var de sorterna vanliga i handeln men idag 
är många bortglömda men finns ändå kvar som enstaka träd här och där i 
vår omgivning. Du bjuds på fruktutställning och provsmakning. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A
Kontakt: Krister Andersson, 073-379 35 14, jeka.ander@tele2.se

Regional upptakt för Östergötlands län inför 
Miljövänliga veckan
Lördag 9 september kl. 10.00-15.00
Få information om schampo, balsam och tvål som gör dig fräsch på riktigt! 
På den regionala upptakten för Östergötlands län samlas alla som är 
intresserade av att handla miljövänligt. Dagen är gratis och alla medlem-
mar bjuds på lunch. 
Lokal: Studiefrämjandets lokaler i Linköping, Platensgatan 25
Anmälan: handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com 
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Röjning i Glans kalkbrott
Lördag 7 oktober kl. 09:30
Vi röjer sly och eldar. 
Ta med: Handskar, såg eller sekatör om du har (några redskap finns att 
låna) och matsäck. 
Samåkning: Kl. 09.00 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan.
Kontakt: Jan Axelsson, 011-17 36 15, mirjamidestrom@gmail.com

Arbetsdag på Nybyggeängen
Lördag 14 oktober och 21 oktober
Vi röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur man hävdar ängsmark, ängens 
årscykel och olika röjningsmetoder framför allt genom praktiskt arbete. Vi 
bjuder på grillad korv och fika. Klä dig varmt. 
Ta med: Handskar, sekatör om du har (redskap finns att låna).
Samåkning: Kl. 09.30 från korsningen Ö. Promenaden/Hospitalsgatan.
Hemkomst cirka kl. 14.00-15.00. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com.

Oktober

Fåglar i folktron
Onsdag 25 oktober kl. 19.00
Återigen får vi besök av Ingemar Lind som under dryga 40 år har kommit 
både djur och fåglar nära i sin naturfilmer. Kvällen inleds med en stillbilds-
del. Vi får framför allt möta den mytomspunna göken. 
Lokal: Matteusgården, Norra Promenaden 108
Kontakt: Christer Widlund, 070-5886388, christer.widlund@telia.com

Höstlovsöppet på Naturarium
Tisdag 31 oktober och torsdag 2 november kl. 10.00-15.00 
Passa på och se de fina samlingarna. Det finns fåglar, däggdjur, insekter 
med mycket fjärilar, stensamling, herbarium och litteratur. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A.
Kontakt: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88



Bli medlem i Naturskyddsföreningen
Vill du bli medlem eller har du släktingar och vänner som du vill tipsa om 
medlemskap? På snfnorrkoping.se hittar du en ruta i vänsterspalten med 
texten ”Bli medlem idag du med”. Om du klickar på den länkas du över 
till riksorganisationens webbplats där du väljer medlemskap. 

Rätt e-postadress ger dig senaste nytt från föreningen
Vi vill nå ut till våra medlemmar med information. Det gör vi via e-post 
cirka en gång per månad. Anmäl eller ändra därför din e-postadress hos 
medlem@naturskyddsforeningen.se. I ämnesfältet skriver du ”anmälan 
(eller ändring) av e-postadress”, din e-postadress och ditt medlemsnummer.

Boka stuga på Ytterö
Alla medlemmar är välkomna att hyra vår stuga på Ytterö i Gryts skärgård. 
Gå in på www.snfnorrkoping.se/yttero för mer information.

Bilersättning, samåkning eftersträvas
På medarbetarutfl ykten och vid arbetsresor i föreningens tjänst betalar 
kretsen till bilförare den skattefria ersättningen (18,50 kr/mil) från 
hemmet till utfl yktsmålet och tillbaka. På andra utfl ykter rekommenderar 
styrelsen att resenärerna i bilen delar på kostnaden 24 kr/mil. 

Vid kulturarrangemang och studiecirklar samarbetar vi med:
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Natursnokarna - vår barnverksamhet
Vi vänder oss till barn mellan 2 och 12 år, som vill upptäcka och uppleva 
naturen tillsammans sina vuxna. Vi leker, lär oss om växter och djur och 
ibland gör vi upp en eld. Vi arrangerar olika aktiviteter under året. Gilla 
gärna vår sida på facebook.com/norrkopingsnatursnokar. Där hittar ni 
aktuell information om kommande aktiviteter. 



Styrelsen
Stefan Arrelid, ordförande, 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com
Cecilia Ambjörn, vice ordförande, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com.
Gunnar Ruberg, kassör, 073-150 86 11, gunnarruberg@gmail.com 
Christer Widlund, sekreterare, 070-588 63 88, christer.widlund@telia.com
Anders Wennerblad, ledamot, 073-150 03 68, anders.wennerblad@telia.com
Maja Kling Ek, ledamot, majalingek@gmail.com
Lena Wikman Källberg, ledamot, kallberg@telia.com
Gustav Knutsson, suppleant, 073-845 55 54, gustav@knutsson.name
Janni Servin, suppleant, janniservin@hotmail.com
Agnes E Söderholm, suppleant, 070-219 54 33, a.ekman.soderholm@gmail.com 
Göran Esbjörnsson, adjungerad, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com

Omslagsfoto: Christer Widlund

Kontaktpersoner för arbetsgrupperna
Du är varmt välkommen att delta i våra arbetsgrupper

Botanikgruppen
Göran Göransson 011-13 34 26, goran.goransson@glocalnet.net
Hagmarksgruppen
Jan Axelsson, 011-17 36 15, mirjamidestrom@gmail.com
Handla miljövänligtgruppen
Katarina Stensen 070-2534554, katarina.stensen@gmail.com
Miljögruppen
Eva Lindahl, 073-3683665, eva.lindahl1@comhem.se
Naturariegruppen
Jan Gustavsson 011-710 36, jan-g.gustavsson@tele2.se
Natursnokarna
Josefin Ragge 070-227 18 01, josra81@hotmail.com 
Skogsgruppen
Roger Drage 070-406 02 07, roger@dragestradgardsanlaggning.se
Sånggruppen
Maja Brandt 011-14 31 97, majabrandt@telia.com
Svampgruppen Boletus
Claes-Göran Nilsson 011-882 32, nilsson.claesgoran@gmail.com
Trafikgruppen
Ingemar Hillerström 011-16 23 15, ingemar.hillerstrom@naturskyddsforeningen.se
Ängsgruppen
Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com.
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Norrköping

Naturarium, Östra Promenaden 7A
602 28 Norrköping

Tel 011-10 54 33
Föreningens plusgiro: 32 96 76-1

www.snfnorrkoping.se
Vi fi nns på Facebook

Besök oss på 

facebook.com/NaturskyddsföreningenNorrköping

Vi tycker att det är viktigt 
att värna om vår miljö!

Därför har vi valt att
miljöcertifiera oss!
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