
 
 
 
Rätt e-postadress ger dig senaste nytt från föreningen 
Vill du få information från oss? Cirka en gång per månad 
skickar vi ut medlemsmejl. Anmäl eller ändra din  
e-postadress hos medlem@naturskyddsforeningen.se. I 
ämnesfältet skriver du ”anmälan (eller ändring) av  
e-postadress”, din e-postadress och ditt medlemsnummer. 
 
Vid kulturarrangemang och 
studiecirklar samarbetar vi med  

Maj till december 
2018 

 

 
Naturarium  

Östra Promenaden 7A  
602 28 Norrköping 

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

norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se 

Vi finns på Facebook: 
facebook.com/naturskyddsforeningennorrkoping 

Program 
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Maj 
 

Plantbytarkväll på Naturarium 
Måndag den 7 maj kl. 18.00 
Vi byter plantor och erfarenheter över en kopp kaffe/te med 
bröd. Ta med plantor, sticklingar eller fröer om du har. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Kontakt: Ulla Nilsson, 0705-60 20 04, 
ullamaritanilsson@gmail.com 
 

Naturstigsvandring vid Nybyggeängarna 
Söndag den 13 maj kl. 17.30 – 20.30 
Njut av löv- och slåtterängarna 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. 17.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Samling kl. 17.30 södra änden av Sörsjöns parkering. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 

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, gunnarruberg@gmail.com 
Christer Widlund, ledamot, christer.widlund@telia.com 
Anders Wennerblad, ledamot, anders.wennerblad@telia.com 
Agnes Söderholm, ledamot, a.ekman.soderholm@gmail.com 
Elin Sjökvist, ledamot, elin.sjokvist@me.com 
Gustav Knutsson, suppleant, gustav@knutsson.name 
Janni Servin, suppleant, janniservin@hotmail.com 
Annika Stahlberg, suppleant, annika272@hotmail.com 
 

Du är välkommen att delta i våra 
arbetsgrupper 
Brinner du mycket för till exempel biologisk mångfald, plan- 
och trafikfrågor eller att handla miljövänligt? På vår webbplats 
www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se hittar du alla våra 
arbetsgrupper. Du är välkommen att vara med! 

Alla medlemmar är välkomna att hyra vår stuga på Ytterö i 
Gryts skärgård. Gå in på vår webbplats för mer information. 
 
Omslagsfoto: Christer Widlund 
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Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 4 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. Ta gärna med matsäck. 
Det går bra att anmäla sig efter startdatumet.  
Samling: Naturarium, Östra Promenaden 7A.  
Anmälan: Jan Roos 011-12 48 36 

111 
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Vi syr tygkassar tillsammans för att minska 
på plastkassarna 

Lördag 24 november kl. 13.00 – 16.00 
Vi syr fina och praktiska tygkassar under handledning. Ta med 
symaskin om du har, annars har vi. Föreningen har tyger till ett 
antal tygkassar. Bra julklapp kanske? Vi fixar fika till 
självkostnadspris. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Anmälan till Lena Johansson, lena173@telia.com, 070-791 10 65 

December 
 

Luciasånger på Naturarium 
Lördag 15 december kl. 14.00 – 16.00 
Vår traditionella samling inför julen på Naturarium. Allsång och 
julvisor. Vi bjuder på lussekatter och kaffe. Välkomna! 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Kontakt: Styrelsen, norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
 
 
 
 

Fler ängsräddare behövs till ängen 
 
Att vara med och sköta en äng är ett konkret sätt 
att gynna biologisk mångfald, upprätthålla en 
kulturhistorisk tradition och samtidigt vara del av en härlig 
gemenskap. Vi sköter ängs- och hagmarkerna kring Nybygget, 
Duvhult, cirka 1 kilometer söder om Sörsjön.  
 
Vill du hjälpa oss att bevara detta paradis? Läs mer om ängen på 
norrkoping.naturskyddsforeningen.se eller kontakta Göran 
Esbjörnsson 011-18 93 12 eller Cecilia Ambjörn 070-978 44 88. 

Biologisk mångfald i staden 
Tisdag den 22 maj kl. 18.00 – 19.30 
Följ med på en guidad vandring och upptäck 
stadens biologiska mångfald. Vi går cirka 
2–3 km och tittar på parker, gröna gårdar 
och annan stadsgrönska.  
Samling kl. 18.00 vid Kaktusgruppen i Carl-
Johans park.  
Kontakt: Ingemar Hillerström, 070-216 23 12 
 

Trädgårdslust på Färgargården 
Lördag den 26 maj kl. 10.00 – 15.00 
Vår Handla miljövänligt-grupp och styrelsen deltar med 
information och inspiration. Det blir även försäljning med 
temat ”Mångfald i trädgården”. 
Lokal: Färgargården 
Kontakt: Sonja Larsson-McCann, 070-328 82 64 
sonja.larsson-mccann@comhem.se 

Juni 
 

Naturnatten 
Världsmiljödagen - Tisdag 5 juni kl. 21.00 
Ljud, dofter, synintryck, värme och kyla är vad som möter oss i 
försommarkvällen. Största njutningen är nog ändå nattens 
fågelsång. 
Samåkning kl. 21.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. Beräknad hemkomst ca kl. 02.00 på morgonen 
efter. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
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Medarbetarutflykt till Marmorbruket 
Torsdag 14 juni kl. 17.00 – 19.00 
Styrelsen bjuder in alla aktiva medlemmar till en utflykt till 
Marmorbrukets museum där vi får en guidning. Vi får dessutom 
lyssna på körens vårsånger. Ta med matsäck. 
Samåkning kl. 16.30 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Anmälan senast måndag 11 juni till Agnes Ekman Söderholm, 
070-219 54 33, a.ekman.soderholm@gmail.com  

Juli 
 

Gör en viktig insats för Nybyggeängen 
Lördag 7 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 några år till. Ta med handskar och 
matsäck. 
Samåkning kl. 09.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
 

Lär dig slå med lie på Nybyggeängen 
Lördag 21 juli kl. 10.30 – ca 14.00 
Ta chansen och lär dig slå med lie. Liar finns att låna. Vi 
välkomnar både veteraner och nybörjare. 
Samåkning kl. 10.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Samling kl. 10.30 uppe på gårdstunet vid Nybygget. 
Anmälan senast onsdag 18 juli till Göran Esbjörnsson,  
011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
 

Fåglar i folktron 
Onsdag 24 oktober kl. 19.00 – 21.00  
Återigen får vi besök av Ingemar Lind som under dryga 40 år 
har kommit nära fåglar och andra djur i sina naturfilmer. I den 
här filmen har Ingemar lagt vikten vid naturens egna ljud, från 
de små, nästan ohörbara, till de kraftfulla ljudliga. Allt för att 
försöka skapa den riktiga vildmarksstämningen långt från 
vardagens buller och stresstillvaro. Vi kommer att ha lotteri 
med fina vinster. Inträde och fika för 50 kr/person (40 kr för 
pensionär).   
Lokal: Matteusgården, Norra Promenaden 108 
Kontakt: Christer Widlund, 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
 

Höstlovsöppet på Naturarium 
Tisdag 30 oktober och torsdag 1 november kl. 10.00 – 15.00 
Vi berättar om samlingarna av fåglar, blommor, fjärilar, 
uppstoppade djur, mineraler och informerar om vårt arbete. Ta 
gärna med släktingar, barn och vänner. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Kontakt: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

November 
 

Nybyggets fåglar och några till 
Tisdag 13 november kl. 19.00 – 21.00 
Ingemar Karlström, fågelfotograf i Norrköping, visar oss 
fågelbilder och kommer garanterat kommentera bilderna med 
personliga anekdoter. Bildvisningen avslutas med fika till 
självkostnadspris.  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
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Oktober 
 

Miljövänliga veckan 
1 – 7 oktober 
Vecka 40 är det Miljövänliga veckan. Årets tema är ”Ta vara på 
det du har”. Vi vill inspirera till att konsumera mindre och att se 
värdet i våra saker och få dem att leva ett varv till. Vår Handla 
miljövänligt-grupp kommer att uppmärksamma veckan på 
olika sätt. Mer information kommer i våra olika 
informationskanaler.  

 
Röjning i Glans kalkbrott 
Lördag 6 oktober kl. 09.30 – 14.00 
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 Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Kontakt: Jan Axelsson, 011-17 36 15, mirjamidestrom@gmail.com 

 
Arbetsdag på Nybyggeängen 
Lördag 20 oktober och 27 oktober kl. 09.30 – 14.30 
Vi röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur man hävdar 
ängsmark, ängens årscykel och olika röjningsmetoder framför 
allt genom praktiskt arbete. Ta med förmiddagsfika. Vi bjuder 
på grillad korv och bulle till lunch. Klä dig varmt. Ta med 
handskar, sekatör om du har (redskap finns att låna). 
Samåkning kl. 09.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan.  
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
 
 
 

Slåtterdag på Nybyggeängen 
Lördag 28 juli kl. 9.30 – 15.00 
Upplev en traditionell slåtterdag med levande musik och gör en 
insats för ängens blommor. Liar finns att låna, ta gärna med om 
du har. Sopplunch finns till självkostnadspris. Ta med tallrik, 
sked och mugg.  
Samåkning kl. 09.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Augusti 
 

Slåtter på Nybyggeängen 
Torsdag 2 augusti kl. 09.30 (Slåttergubbsområdet) 
Lördag 11 augusti kl. 09.30 (Runes äng) 
Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och röjer ljung och sly. Ta med 
fika och arbetshandskar och sekatör om du har.  
Samåkning kl. 09.00 korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

 
Utflykt till Esterön - Bråvikens pärla 
Lördag 18 augusti kl. 09.00 – 15.00 
Dagsutflykt till Esterön med båt. Vi plockar skräp som flutit i 
land, 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 Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Anmälan senast tisdag 14 augusti till Cecilia Ambjörn, 
070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Utflykt till Ytterö 
Söndag 19 augusti kl. 08.30 – 18.00 
Vi gör en båttur till Ytterö som är föreningens ö i det yttersta 
havsbandet. Båten går från Fyrudden och lägger till vid bryggan 
nedanför stugorna på Ytterö. Vi kommer att kunna sitta i 
kajutan på båten. Det finns möjlighet att vandra runt ön i 
kuperad terräng bland slipade hällar och vindpinade knotiga 
tallar. Vi njuter av stillheten och en och annan fågel. Kom ihåg 
att ta med dig matsäck och dryck för hela dagen. Båtturen 
kostar 150 kr/person. 
Samåkning kl. 08.30 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan till Fyrudden där båten avgår kl. 10.00. 
Hemkomst ca kl. 18.00.  
Anmälan senast söndag den 12 augusti till Göran Esbjörnsson 
011-18 93 12, g.detry1@telia.com 

 
Politikerträff inför valet 
Torsdag 23 augusti kl. 18.00 – 19.30 
Kom och lyssna till en diskussion och ställ egna frågor om 
klimat, miljö och natur till våra politiker. Moderator är lektor 
Mattias Hjerpe på Linköpings universitet som forskar om 
städers klimatomställning.  
Plats centralt i Norrköping. Mer information kommer i 
tidningsannons, medlemsmejl och på vår webbplats.  
Kontakt: Lotta Lanne, 070-315 62 39, lotta@lanne.se 

September 
 

Höstmarknad på Färgargården 
Lördag 15 september kl. 10.00 – 15.00 
På höstmarknaden kan du träffa styrelsen, få information och 
ställa frågor om vårt arbete. Vi säljer humleholkar med mera.  
Kontakt: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com 

Snickra din egen fågelholk 
Lördag 15 september kl. 10.00 – 15.00 
Vi träffas och gör fågelholkar av spillvirke. Vi åker hem till 
Annika Johansson som har garage, uthus med en stor fin 
snickarbänk och diverse verktyg. Barn som kan snickra lite är 
självklart välkomna. Ta med eget fika och korv för om vädret 
blir bra tänder vi grillen. Om du har lämpliga verktyg som till 
exempel hammare och skruvdragare, samt 12-16 cm breda 
brädstumpar och lite tjärpapp så ta gärna med det. Vi har plats 
för max 10 personer, så vänta inte med din anmälan. Göran 
Esbjörnsson handleder. 
Lokal: Strandhugget, Eksund 
Samåkning kl. 09.30 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Anmälan till Lena Johansson, 070-791 10 65, lena173@telia.com 

 
Kulturnatten: Öppet hus på Naturarium  
Lördag 29 september kl. 14.00 – 17.00 
Vi berättar om samlingarna av fåglar, blommor, fjärilar, 
uppstoppade djur, mineraler och informerar om vårt arbete. Ta 
gärna med släktingar, barn och vänner. Vi har ekologiskt fika 
till självkostnadspris. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Kontakt: Christer Widlund 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
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Utflykt till Ytterö 
Söndag 19 augusti kl. 08.30 – 18.00 
Vi gör en båttur till Ytterö som är föreningens ö i det yttersta 
havsbandet. Båten går från Fyrudden och lägger till vid bryggan 
nedanför stugorna på Ytterö. Vi kommer att kunna sitta i 
kajutan på båten. Det finns möjlighet att vandra runt ön i 
kuperad terräng bland slipade hällar och vindpinade knotiga 
tallar. Vi njuter av stillheten och en och annan fågel. Kom ihåg 
att ta med dig matsäck och dryck för hela dagen. Båtturen 
kostar 150 kr/person. 
Samåkning kl. 08.30 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan till Fyrudden där båten avgår kl. 10.00. 
Hemkomst ca kl. 18.00.  
Anmälan senast söndag den 12 augusti till Göran Esbjörnsson 
011-18 93 12, g.detry1@telia.com 

 
Politikerträff inför valet 
Torsdag 23 augusti kl. 18.00 – 19.30 
Kom och lyssna till en diskussion och ställ egna frågor om 
klimat, miljö och natur till våra politiker. Moderator är lektor 
Mattias Hjerpe på Linköpings universitet som forskar om 
städers klimatomställning.  
Plats centralt i Norrköping. Mer information kommer i 
tidningsannons, medlemsmejl och på vår webbplats.  
Kontakt: Lotta Lanne, 070-315 62 39, lotta@lanne.se 

September 
 

Höstmarknad på Färgargården 
Lördag 15 september kl. 10.00 – 15.00 
På höstmarknaden kan du träffa styrelsen, få information och 
ställa frågor om vårt arbete. Vi säljer humleholkar med mera.  
Kontakt: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com 

Snickra din egen fågelholk 
Lördag 15 september kl. 10.00 – 15.00 
Vi träffas och gör fågelholkar av spillvirke. Vi åker hem till 
Annika Johansson som har garage, uthus med en stor fin 
snickarbänk och diverse verktyg. Barn som kan snickra lite är 
självklart välkomna. Ta med eget fika och korv för om vädret 
blir bra tänder vi grillen. Om du har lämpliga verktyg som till 
exempel hammare och skruvdragare, samt 12-16 cm breda 
brädstumpar och lite tjärpapp så ta gärna med det. Vi har plats 
för max 10 personer, så vänta inte med din anmälan. Göran 
Esbjörnsson handleder. 
Lokal: Strandhugget, Eksund 
Samåkning kl. 09.30 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Anmälan till Lena Johansson, 070-791 10 65, lena173@telia.com 

 
Kulturnatten: Öppet hus på Naturarium  
Lördag 29 september kl. 14.00 – 17.00 
Vi berättar om samlingarna av fåglar, blommor, fjärilar, 
uppstoppade djur, mineraler och informerar om vårt arbete. Ta 
gärna med släktingar, barn och vänner. Vi har ekologiskt fika 
till självkostnadspris. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Kontakt: Christer Widlund 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
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Oktober 
 

Miljövänliga veckan 
1 – 7 oktober 
Vecka 40 är det Miljövänliga veckan. Årets tema är ”Ta vara på 
det du har”. Vi vill inspirera till att konsumera mindre och att se 
värdet i våra saker och få dem att leva ett varv till. Vår Handla 
miljövänligt-grupp kommer att uppmärksamma veckan på 
olika sätt. Mer information kommer i våra olika 
informationskanaler.  

 
Röjning i Glans kalkbrott 
Lördag 6 oktober kl. 09.30 – 14.00 
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 Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Kontakt: Jan Axelsson, 011-17 36 15, mirjamidestrom@gmail.com 

 
Arbetsdag på Nybyggeängen 
Lördag 20 oktober och 27 oktober kl. 09.30 – 14.30 
Vi röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur man hävdar 
ängsmark, ängens årscykel och olika röjningsmetoder framför 
allt genom praktiskt arbete. Ta med förmiddagsfika. Vi bjuder 
på grillad korv och bulle till lunch. Klä dig varmt. Ta med 
handskar, sekatör om du har (redskap finns att låna). 
Samåkning kl. 09.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan.  
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
 
 
 

Slåtterdag på Nybyggeängen 
Lördag 28 juli kl. 9.30 – 15.00 
Upplev en traditionell slåtterdag med levande musik och gör en 
insats för ängens blommor. Liar finns att låna, ta gärna med om 
du har. Sopplunch finns till självkostnadspris. Ta med tallrik, 
sked och mugg.  
Samåkning kl. 09.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Augusti 
 

Slåtter på Nybyggeängen 
Torsdag 2 augusti kl. 09.30 (Slåttergubbsområdet) 
Lördag 11 augusti kl. 09.30 (Runes äng) 
Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och röjer ljung och sly. Ta med 
fika och arbetshandskar och sekatör om du har.  
Samåkning kl. 09.00 korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

 
Utflykt till Esterön - Bråvikens pärla 
Lördag 18 augusti kl. 09.00 – 15.00 
Dagsutflykt till Esterön med båt. Vi plockar skräp som flutit i 
land, 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 Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Anmälan senast tisdag 14 augusti till Cecilia Ambjörn, 
070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Medarbetarutflykt till Marmorbruket 
Torsdag 14 juni kl. 17.00 – 19.00 
Styrelsen bjuder in alla aktiva medlemmar till en utflykt till 
Marmorbrukets museum där vi får en guidning. Vi får dessutom 
lyssna på körens vårsånger. Ta med matsäck. 
Samåkning kl. 16.30 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Anmälan senast måndag 11 juni till Agnes Ekman Söderholm, 
070-219 54 33, a.ekman.soderholm@gmail.com  

Juli 
 

Gör en viktig insats för Nybyggeängen 
Lördag 7 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 några år till. Ta med handskar och 
matsäck. 
Samåkning kl. 09.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
 

Lär dig slå med lie på Nybyggeängen 
Lördag 21 juli kl. 10.30 – ca 14.00 
Ta chansen och lär dig slå med lie. Liar finns att låna. Vi 
välkomnar både veteraner och nybörjare. 
Samåkning kl. 10.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Samling kl. 10.30 uppe på gårdstunet vid Nybygget. 
Anmälan senast onsdag 18 juli till Göran Esbjörnsson,  
011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
 

Fåglar i folktron 
Onsdag 24 oktober kl. 19.00 – 21.00  
Återigen får vi besök av Ingemar Lind som under dryga 40 år 
har kommit nära fåglar och andra djur i sina naturfilmer. I den 
här filmen har Ingemar lagt vikten vid naturens egna ljud, från 
de små, nästan ohörbara, till de kraftfulla ljudliga. Allt för att 
försöka skapa den riktiga vildmarksstämningen långt från 
vardagens buller och stresstillvaro. Vi kommer att ha lotteri 
med fina vinster. Inträde och fika för 50 kr/person (40 kr för 
pensionär).   
Lokal: Matteusgården, Norra Promenaden 108 
Kontakt: Christer Widlund, 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
 

Höstlovsöppet på Naturarium 
Tisdag 30 oktober och torsdag 1 november kl. 10.00 – 15.00 
Vi berättar om samlingarna av fåglar, blommor, fjärilar, 
uppstoppade djur, mineraler och informerar om vårt arbete. Ta 
gärna med släktingar, barn och vänner. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Kontakt: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

November 
 

Nybyggets fåglar och några till 
Tisdag 13 november kl. 19.00 – 21.00 
Ingemar Karlström, fågelfotograf i Norrköping, visar oss 
fågelbilder och kommer garanterat kommentera bilderna med 
personliga anekdoter. Bildvisningen avslutas med fika till 
självkostnadspris.  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
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Vi syr tygkassar tillsammans för att minska 
på plastkassarna 

Lördag 24 november kl. 13.00 – 16.00 
Vi syr fina och praktiska tygkassar under handledning. Ta med 
symaskin om du har, annars har vi. Föreningen har tyger till ett 
antal tygkassar. Bra julklapp kanske? Vi fixar fika till 
självkostnadspris. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Anmälan till Lena Johansson, lena173@telia.com, 070-791 10 65 

December 
 

Luciasånger på Naturarium 
Lördag 15 december kl. 14.00 – 16.00 
Vår traditionella samling inför julen på Naturarium. Allsång och 
julvisor. Vi bjuder på lussekatter och kaffe. Välkomna! 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Kontakt: Styrelsen, norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
 
 
 
 

Fler ängsräddare behövs till ängen 
 
Att vara med och sköta en äng är ett konkret sätt 
att gynna biologisk mångfald, upprätthålla en 
kulturhistorisk tradition och samtidigt vara del av en härlig 
gemenskap. Vi sköter ängs- och hagmarkerna kring Nybygget, 
Duvhult, cirka 1 kilometer söder om Sörsjön.  
 
Vill du hjälpa oss att bevara detta paradis? Läs mer om ängen på 
norrkoping.naturskyddsforeningen.se eller kontakta Göran 
Esbjörnsson 011-18 93 12 eller Cecilia Ambjörn 070-978 44 88. 

Biologisk mångfald i staden 
Tisdag den 22 maj kl. 18.00 – 19.30 
Följ med på en guidad vandring och upptäck 
stadens biologiska mångfald. Vi går cirka 
2–3 km och tittar på parker, gröna gårdar 
och annan stadsgrönska.  
Samling kl. 18.00 vid Kaktusgruppen i Carl-
Johans park.  
Kontakt: Ingemar Hillerström, 070-216 23 12 
 

Trädgårdslust på Färgargården 
Lördag den 26 maj kl. 10.00 – 15.00 
Vår Handla miljövänligt-grupp och styrelsen deltar med 
information och inspiration. Det blir även försäljning med 
temat ”Mångfald i trädgården”. 
Lokal: Färgargården 
Kontakt: Sonja Larsson-McCann, 070-328 82 64 
sonja.larsson-mccann@comhem.se 

Juni 
 

Naturnatten 
Världsmiljödagen - Tisdag 5 juni kl. 21.00 
Ljud, dofter, synintryck, värme och kyla är vad som möter oss i 
försommarkvällen. Största njutningen är nog ändå nattens 
fågelsång. 
Samåkning kl. 21.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. Beräknad hemkomst ca kl. 02.00 på morgonen 
efter. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
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Maj 
 

Plantbytarkväll på Naturarium 
Måndag den 7 maj kl. 18.00 
Vi byter plantor och erfarenheter över en kopp kaffe/te med 
bröd. Ta med plantor, sticklingar eller fröer om du har. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Kontakt: Ulla Nilsson, 0705-60 20 04, 
ullamaritanilsson@gmail.com 
 

Naturstigsvandring vid Nybyggeängarna 
Söndag den 13 maj kl. 17.30 – 20.30 
Njut av löv- och slåtterängarna 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. 17.00 från korsningen Östra Promenaden/ 
Hospitalsgatan. 
Samling kl. 17.30 södra änden av Sörsjöns parkering. 
Kontakt: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 

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, gunnarruberg@gmail.com 
Christer Widlund, ledamot, christer.widlund@telia.com 
Anders Wennerblad, ledamot, anders.wennerblad@telia.com 
Agnes Söderholm, ledamot, a.ekman.soderholm@gmail.com 
Elin Sjökvist, ledamot, elin.sjokvist@me.com 
Gustav Knutsson, suppleant, gustav@knutsson.name 
Janni Servin, suppleant, janniservin@hotmail.com 
Annika Stahlberg, suppleant, annika272@hotmail.com 
 

Du är välkommen att delta i våra 
arbetsgrupper 
Brinner du mycket för till exempel biologisk mångfald, plan- 
och trafikfrågor eller att handla miljövänligt? På vår webbplats 
www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se hittar du alla våra 
arbetsgrupper. Du är välkommen att vara med! 

Alla medlemmar är välkomna att hyra vår stuga på Ytterö i 
Gryts skärgård. Gå in på vår webbplats för mer information. 
 
Omslagsfoto: Christer Widlund 
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Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 4 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. Ta gärna med matsäck. 
Det går bra att anmäla sig efter startdatumet.  
Samling: Naturarium, Östra Promenaden 7A.  
Anmälan: Jan Roos 011-12 48 36 
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Vi tycker att det är viktigt 
att värna om vår miljö!

Därför har vi valt att
miljöcertifiera oss!

®

 
 
 
Rätt e-postadress ger dig senaste nytt från föreningen 
Vill du få information från oss? Cirka en gång per månad 
skickar vi ut medlemsmejl. Anmäl eller ändra din  
e-postadress hos medlem@naturskyddsforeningen.se. I 
ämnesfältet skriver du ”anmälan (eller ändring) av  
e-postadress”, din e-postadress och ditt medlemsnummer. 
 
Vid kulturarrangemang och 
studiecirklar samarbetar vi med  

Maj till december 
2018 

 

 
Naturarium  

Östra Promenaden 7A  
602 28 Norrköping 

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

norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se 

Vi finns på Facebook: 
facebook.com/naturskyddsforeningennorrkoping 
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Vid kulturarrangemang och 
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Vinter & Vår  
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