
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

Januari till december 

2019 

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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Januari 
Vinterfåglar vid Strömmen 
Lördag 19 januari kl. 10.00–ca 13.00 
Vi tittar på övervintrande fåglar vid Strömmen och 
Himmelstalund. Promenaden kan ta 2–3 timmar. Inga 
förkunskaper krävs. Ta med kikare och fågelbok om du har. 
Samling: Färgargården vid Motala ström. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 

Februari 
 

Vi hjälper dig att laga trasiga kläder 
Lördag 2 februari kl. 13.00–16.00  
Vi lagar långbyxor, skjortor, trasiga ärmmuddar på tröjor eller 
annat du vill ha hjälp med. Om du har tyg och garn ta med det, 
annars har vi. Vi har symaskin, stickor och tråd. Vi bjuder på 
fika. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Anmälan: Lena Johansson, lena173@telia.com, 070-791 10 65 
 
Fröbytarkväll 
Tisdag 5 februari kl. 18.00  
Har du egna fröer ta med dem och dela med dig kunskaper om 
odling. Kaffe eller te med bröd finns som vanligt till 
självkostnadspris. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, 
ullamaritanilsson@gmail.com  
Samarrangemang med Förbundet Organisk 
Biologisk Odling i Norrköping (FOBO).  

 

Du är välkommen att vara med 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! 
 
Nya arbetsgrupper och nätverk  
Klimatgruppen 
Var med och förnya klimatpolitiken, träffa likasinnade och 
vänd din oro till handlingskraft! I november 2018 startade vår 
klimatgrupp med syfte att påverka den lokala politiken, 
folkbilda allmänheten och skapa en mötesplats där 
engagemanget får kraft. Vill du vara med? Kontakta Elin 
Sjökvist, elin.sjokvist@me.com 
 

Valgruppen 
Valgruppen bildades inför valet 2018 för att ta reda på 
partiernas ambitioner inom natur, klimat och miljö. Gruppen 
skrev flera debattartiklar och bjöd in till en politikerdebatt i 
Strömparken. Valgruppens arbete fortsätter under 2019 med att 
granska de politiska besluten som tas efter valet. Vill du vara 
med? Kontakta Lotta Lanne, lotta@lanne.se 
 

Havsnätverket i Östergötland 
I augusti 2018 bildades havsnätverket i Östergötland med bas i 
Norrköping. Nätverket arbetar för ett renare hav genom att 
påverka, informera och arrangera aktiviteter som väcker och 
motiverar till åtgärder och förändrade beteenden. Vill du vara 
med? Kontakta Marika Sjödin, marikasjodin@hotmail.com 
 
 

Omslagsfoto: Nässelfjäril på backtimjan, fotad av Jan Axelsson. 
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Vi syr fantasifulla tygkassar; återanvänder 
dukar, gardiner och gamla jeans
Lördag 16 november kl. 13.00–16.00
Vi syr roliga och praktiska tygkassar under handledning. Ta 
med tyger och symaskin om du har, annars har vi. Föreningen
har tyger till ett antal kassar. Bra julklapp kanske? Vi bjuder på 
fika.
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A.
Anmälan: Lena Johansson, lena173@telia.com, 070-791 10 65

December
Luciasånger på Naturarium
Lördag 14 december kl. 14.00–16.00
Vår traditionella samling inför julen på Naturarium. Allsång och
julvisor. Vi bjuder på glögg, lussekatter och kaffe. Välkomna!
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A.
Info: Styrelsen, norrkoping@naturskyddsforeningen.se

Fler ängsräddare behövs!

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, 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.

Medlemmarnas bilder 
Onsdag 6 februari kl. 18.00–ca 20.00 
Visa dina naturbilder för andra medlemmar i föreningen. 
Meddela Christer i god tid, för att få dina foton inlagda i 
kvällens bildspel. Bäst är om du kan lämna bilderna i jpeg-
format på ett USB-minne eller på en DVD-skiva. Vi har fika till 
självkostnadspris.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Sportlovsöppet på Naturarium 
Måndag 18 feb., onsdag 20 feb., fredag 22 feb. kl. 10.00–15.00  
Vi visar samlingarna av fåglar, fjärilar, uppstoppade djur, 
mineraler och informerar om vårt arbete för natur, miljö och 
klimat. Ta gärna med släktingar, barn och vänner. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Mars
Ett hållbart liv 
Måndag 11 mars kl. 18.30–20.00 
Förändring börjar med ett enda steg. Johanna Stål – 
miljöjournalist, chefredaktör för Camino och författare till 
Naturskyddsföreningens årsbok ”Ett hållbart liv”, inspirerar och 
delar med sig av sina bästa tips för en hållbar planet. 
Vi bjuder på fika.  
Lokal: Cnema, Kungsgatan 56 (OBS! ändrad lokal sedan tryck)
Info: Agnes Ekman Söderholm, 070-219 54 33, 
a.ekman.soderholm@gmail.com
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Välkommen till kretsstämma 
Torsdag 14 mars kl. 18.00–21.00 
Ta chansen att påverka föreningen. Motioner skickas till Stefan 
Arrelid senast 15 februari. Handlingar delas ut vid stämman. Vi 
väljer ny styrelse, delar ut miljödiplom, säljer lotter med många 
fina vinster och bjuder på fika. Kretsstämman avslutas med en 
föreläsning om biologisk mångfald och naturpolitik av Rebecka 
Le Moine, naturvårdsbiolog och riksdagsledamot sedan valet 
2018.  
Lokal: Matteusgården, Norra Promenaden 108. 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com, Stefan Arrelid 
stefan.arrelid@telia.com 

Förändra världen, inte klimatet 
Onsdag 27 mars 18.00–19.30 
Varför förändras klimatet och vad blir konsekvenserna i Sverige 
och i resten av världen? Elin Sjökvist, meteorolog och 
klimatföreläsare på SMHI samt initiativtagare till vår 
klimatgrupp, föreläser om det aktuella läget för klimatet och ger 
inspirerande förslag på klimatsmartare liv. Vi bjuder på fika.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Elin Sjökvist, elin.sjokvist@me.com 

Earth Hour 
Lördag 30 mars  
Earth Hour är världens största miljömanifestation då miljontals 
människor runt om på jorden släcker ljusen under en timme. 
Utöver denna symbolhandling arrangeras många aktiviteter. 
Temat för 2019 är biologisk mångfald och detta kommer vi 
givetvis att uppmärksamma. Mer information kommer i våra 
informationskanaler och på kommunens webbplats.  
Lokal: Arbetets museum. 
Info: Stefan Arrelid 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com 

Min vän fjällräven - Filmkväll med Ingemar Lind
Onsdag 23 oktober kl. 19.00–21.00
Filmen är en hyllning till den djurart Ingemar beundrar mest av
alla. Den är extremt väl anpassad till ett liv på det karga
högfjället. Den tål extrem kyla och kan vara utan mat i upp till
fem veckor. Den har små runda öron, inga skarpa kanter som
kylan kan ta tag i. Fjällräven är en verklig överlevare.
Vi har lotteri med fina vinster.
Inträde inklusive fika 50 kr/person (40 kr för senior).
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7.
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88,
christer.widlund@telia.com

Höstlovsöppet på Naturarium
Tisdag 29 oktober och torsdag 31 oktober kl. 10.00–15.00
Vi visar samlingarna av fåglar, fjärilar, uppstoppade djur,
mineraler och informerar om vårt arbete för natur, miljö och
klimat. Ta gärna med släktingar, barn och vänner.
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A.
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88,
cecilia.ambjorn@gmail.com

November
Lagarstuga 
Lördag 9 november kl. 13.00–16.00
Nästan allt går att laga, men ändå kastas väldigt mycket saker
som är hela eller bara lite trasiga. Kom hit med din trasiga
elljusstake eller strykjärn så hjälps vi åt att fixa dem, om det
går. Alla hjälper till men vi har erfarna tekniker som ser till att
det blir rätt. Vi bjuder på fika. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A.
Info: Gustav Knutsson, 073 -620 94 64, gustav@knutsson.name
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Oktober 
 

Miljövänliga veckan 
30 september – 6 oktober 
Vecka 40 är det Miljövänliga veckan. Vi vill inspirera till att 
konsumera mer hållbart och uppmuntra till mer delande av det 
vi äger eller vill få tillgång till. Vår Handla miljövänligt-grupp 
kommer att uppmärksamma veckan på olika sätt. Mer 
information kommer i våra olika informationskanaler. 

 
Röjning i Glans kalkbrott 
Lördag 5 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. Föreningen står 
för resekostnader  
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Jan Axelsson, 011-17 36 15, mirjamidestrom@gmail.com 

 
Arbetsdag på Nybyggeängen 
Lördag 12 oktober kl. 09.30–14.30 
Vi röjer sly, tar bort ljung och eldar. Vi lär ut hur man hävdar 
ängsmark och olika röjningsmetoder framför allt genom 
praktiskt arbete. Ta med förmiddagsfika. Vi bjuder på grillkorv 
och bulle till lunch. Ta med handskar (redskap finns att låna). 
Föreningen står för resekostnader  
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan.  
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
 
 
 
 

April 
 

Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 3 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 
 

Klädbytardag  
Lördag 6 april kl. 10.30–13.00 
Förnya din garderob på ett miljösmart och roligt sätt. Ta med 
dig max fem rena plagg i fint skick. För varje plagg du lämnar 
kan du välja ett nytt! Inlämning mellan kl. 10.30-11.30. 
Utlämning startar kl. 12.00.   
Lokal: Hallarna, Tunnbindaregatan 37.                               . 
Info: Agnes Ekman Söderholm, 070-219 54 33, 
a.ekman.soderholm@gmail.com 

 
Arbetstillfällen på Nybyggeängen  
Söndag 7 april kl. 10.00–15.00 
Måndag 15 april kl. 17.30–20.30 
Lördag 27 april kl. 10.00–15.00 
Vi fagar (räfsar) löv och visset gräs, rycker upp ljung och sly. 
Föreningen står för resekostnader. Ta med handskar och fika.  
Samåkning en halvtimme innan utsatt tid från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, g.detry1@telia.com, Cecilia Ambjörn, 
070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Röjning i Glans kalkbrott  
Lördag 13 april kl. 09.30–14.00 
Vi röjer sly och eldar. Föreningen står för resekostnader.  
Ta med handskar, såg eller sekatör om du har (redskap finns att 
låna) och matsäck. 
Samåkning kl. 9.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Jan Axelsson, 011-17 36 15, mirjamidestrom@gmail.com 

 
Utflykt med fågelskådning  
Onsdag 17 april kl. 17.30–ca 20.00 
Vi åker till Beteby våtmark i Svensksundsvikens naturreservat. 
Det är en populär lokal för bland annat vadare, änder och 
skådare. Vi skådar fågel tillsammans och äter vår medhavda 
fika vid fiskebodarna. Ta med fika och kikare. 
Samåkning kl. 17.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
 

Plantbytarkväll 
Måndag 29 april kl. 18.30 
Vi byter plantor och erfarenheter över en 
kopp kaffe/te med bröd. Ta med plantor 
och sticklingar eller fröer om du har.  
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, ullamaritanilsson@gmail.com. 
Samarrangemang med Förbundet Organisk Biologisk Odling i 
Norrköping (FOBO). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utflykt till Esterön – Bråvikens pärla 
Lördag 24 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 Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Anmälan senast 18 augusti till Cecilia Ambjörn,070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 
 

September 
 
Ett år efter valet – vad har hänt? 
Tisdag 10 september 18.00–20.00 
Vi gör en uppföljning av de politiska beslut som har tagits under 
ett år efter valet och jämför besluten med de löften som 
partierna gav inför valet. Partierna får vid mötet möjlighet att 
diskutera besluten och åhörarna kan ställa frågor. Vi bjuder på 
fika. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Info: Anders Wennerblad, 073-15 00 368, 
anders.wennerblad@telia.com och Lotta Lanne, 070-315 62 39, 
lotta@lanne.se 

Kulturnatten: Öppet hus på Naturarium  
Lördag 28 september kl. 14.00–17.00 
Vi berättar om samlingarna av fåglar, fjärilar, uppstoppade djur, 
mineraler och informerar om vårt arbete för natur, miljö och 
klimat. Ta gärna med släktingar, barn och vänner.  
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Info: Christer Widlund 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
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Lär dig slå med lie på Nybyggeängen 
Lördag 20 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. Ta med fika. 
Samåkning kl. 10.00 från Östra Promenaden/ Hospitalsgatan.  
Samling: Kl. 10.30 uppe vid gården Nybygget.  
Anmälan senast 15 juli till Roger Drage, 070-406 02 07, 
roger@dragestradgardsanlaggning.se 
 
Slåtterdag på Nybyggeängen 
Lördag 27 juli kl. 9.30–14.00 
Upplev en traditionell slåtterdag med levande musik och gör en 
insats för ängens blommor. Liar finns att låna, ta gärna med om 
du har egen. Vi bjuder på sopplunch med bröd, dryck och kaka. 
Ta med tallrik, sked och mugg och egen fika till förmiddagen. 
Föreningen står för resekostnader. 
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

 

Augusti 
 

Mera slåtter på Nybyggeängen 
Torsdag 1 augusti kl. 09.30–14.00 (Slåttergubbsområdet) 
Lördag 10 augusti kl. 09.30–14.00 (Runes äng) 
Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och röjer ljung och sly. Ta med 
fika och handskar. Föreningen står för resekostnader. 
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
 
 
 
 

Valborg på ängen  
Tisdag 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. Ta med matsäck, grillkorv, 
varma kläder och kikare. 
Samåkning kl. 18.30 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, g.detry1@telia.com 

 

Maj 
 
Naturstigsvandring vid Nybyggeängarna 
Söndag 19 maj kl. 10.30–13.30 
Njut av löv- och slåtterängarna och vårfåglarnas sång. Följ med 
på vandring utefter den vackra naturstigen till Duvhult och 
Nybygget. Vi tittar också på olika slags fågelholkar. Ta med fika, 
så pausar vi vid Skansen, där det låg ett torp för länge sedan. 
Samåkning kl. 10.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Samling: Kl. 10.30 vid södra änden av Sörsjöns parkering. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
Vildbin i Norrköping - Biologiska 
mångfaldens dag 
Onsdag 22 maj kl. 18.00–19.30 
En stor del av våra 300 arter av vildbin riskerar 
att dö ut. Länsstyrelsen har under flera år 
arbetat med att förbättra läget för dessa viktiga pollinerare, 
både genom inventeringar och skötselåtgärder. Tommy 
Karlsson från länsstyrelsen berättar om detta arbete med fokus 
på Norrköpings kommun. Vi säljer fika till självkostnadspris.   
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Gustav Knutsson, 073 -620 94 64, gustav@knutsson.name 
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Juni 
 
Grönskans betydelse för livsmiljön i staden 
Tisdag 4 juni 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. 
Info: Ingemar Hillerström, 070-216 23 12 
 
Medarbetarutflykt till Ågelsjön 
Torsdag 13 juni kl. 17.00–19.00 
Styrelsen bjuder med alla aktiva medlemmar till Ågelsjön som 
äntligen är naturreservat! Göran Esbjörnsson berättar om 
områdets naturvärden och bokskogen. Stefan Arrelid berättar 
om Ågelsjöns geologi och Jakobsdal. Vi får dessutom lyssna på 
sånggruppens vårsånger. Föreningen bjuder på ostfralla och 
bulle.  
OBS, ta med varm och kall dryck, samt mugg. 
Samåkning: Kl. 16.30 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Anmälan senast 9 juni till Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, 
g.detry1@telia.com eller Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 
 
Naturnatten 
Fredag 14 juni kl. 21.00–ca 00.30 
Ljud, dofter, synintryck, värme och kyla är vad som möter oss i 
försommarkvällen.Vi koncentrerar oss på nattskärrans sång. 
Samåkning kl. 21.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Beräknad hemkomst ca kl. 00.30. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
 

Gör en viktig insats för Nybyggeängen 
Söndag 16 juni kl. 09.30–12.00. Om man vill stanna längre så 
samordnar vi det. 
Vi drar upp örnbräken, röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur 
man hävdar ängsmark och olika röjningsmetoder framför allt 
genom praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap 
finns att låna). Föreningen står för resekostnader. 
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
 
Blomstervandring vid Glans kalkbruk  
Lördag 29 juni kl. 10.00–12.00 
Vi njuter av den kalkpåverkade floran med orkidéer och mycket 
annat. Ta med matsäck. Max 20 personer. 
Samåkning kl. 09.30 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Anmälan till Göran Göransson, 070-619 82 07, 
goran.goransson@glocalnet.net 
 

Juli 

 
Gör en viktig insats för Nybyggeängen 
Lördag 13 juli kl. 09.30–12.00. Om man vill stanna längre så 
samordnar vi det. 
Vi drar upp örnbräken, röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur 
man hävdar ängsmark och olika röjningsmetoder framför allt 
genom praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap 
finns att låna). Föreningen står för resekostnader. 
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
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Torsdag 13 juni kl. 17.00–19.00 
Styrelsen bjuder med alla aktiva medlemmar till Ågelsjön som 
äntligen är naturreservat! Göran Esbjörnsson berättar om 
områdets naturvärden och bokskogen. Stefan Arrelid berättar 
om Ågelsjöns geologi och Jakobsdal. Vi får dessutom lyssna på 
sånggruppens vårsånger. Föreningen bjuder på ostfralla och 
bulle.  
OBS, ta med varm och kall dryck, samt mugg. 
Samåkning: Kl. 16.30 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Anmälan senast 9 juni till Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, 
g.detry1@telia.com eller Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 
 
Naturnatten 
Fredag 14 juni kl. 21.00–ca 00.30 
Ljud, dofter, synintryck, värme och kyla är vad som möter oss i 
försommarkvällen.Vi koncentrerar oss på nattskärrans sång. 
Samåkning kl. 21.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Beräknad hemkomst ca kl. 00.30. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
 

Gör en viktig insats för Nybyggeängen 
Söndag 16 juni kl. 09.30–12.00. Om man vill stanna längre så 
samordnar vi det. 
Vi drar upp örnbräken, röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur 
man hävdar ängsmark och olika röjningsmetoder framför allt 
genom praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap 
finns att låna). Föreningen står för resekostnader. 
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
 
Blomstervandring vid Glans kalkbruk  
Lördag 29 juni kl. 10.00–12.00 
Vi njuter av den kalkpåverkade floran med orkidéer och mycket 
annat. Ta med matsäck. Max 20 personer. 
Samåkning kl. 09.30 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Anmälan till Göran Göransson, 070-619 82 07, 
goran.goransson@glocalnet.net 
 

Juli 

 
Gör en viktig insats för Nybyggeängen 
Lördag 13 juli kl. 09.30–12.00. Om man vill stanna längre så 
samordnar vi det. 
Vi drar upp örnbräken, röjer sly och tar bort ljung. Vi lär ut hur 
man hävdar ängsmark och olika röjningsmetoder framför allt 
genom praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap 
finns att låna). Föreningen står för resekostnader. 
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
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Lär dig slå med lie på Nybyggeängen 
Lördag 20 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. Ta med fika. 
Samåkning kl. 10.00 från Östra Promenaden/ Hospitalsgatan.  
Samling: Kl. 10.30 uppe vid gården Nybygget.  
Anmälan senast 15 juli till Roger Drage, 070-406 02 07, 
roger@dragestradgardsanlaggning.se 
 
Slåtterdag på Nybyggeängen 
Lördag 27 juli kl. 9.30–14.00 
Upplev en traditionell slåtterdag med levande musik och gör en 
insats för ängens blommor. Liar finns att låna, ta gärna med om 
du har egen. Vi bjuder på sopplunch med bröd, dryck och kaka. 
Ta med tallrik, sked och mugg och egen fika till förmiddagen. 
Föreningen står för resekostnader. 
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

 

Augusti 
 

Mera slåtter på Nybyggeängen 
Torsdag 1 augusti kl. 09.30–14.00 (Slåttergubbsområdet) 
Lördag 10 augusti kl. 09.30–14.00 (Runes äng) 
Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och röjer ljung och sly. Ta med 
fika och handskar. Föreningen står för resekostnader. 
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
 
 
 
 

Valborg på ängen  
Tisdag 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. Ta med matsäck, grillkorv, 
varma kläder och kikare. 
Samåkning kl. 18.30 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, g.detry1@telia.com 

 

Maj 
 
Naturstigsvandring vid Nybyggeängarna 
Söndag 19 maj kl. 10.30–13.30 
Njut av löv- och slåtterängarna och vårfåglarnas sång. Följ med 
på vandring utefter den vackra naturstigen till Duvhult och 
Nybygget. Vi tittar också på olika slags fågelholkar. Ta med fika, 
så pausar vi vid Skansen, där det låg ett torp för länge sedan. 
Samåkning kl. 10.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Samling: Kl. 10.30 vid södra änden av Sörsjöns parkering. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
Vildbin i Norrköping - Biologiska 
mångfaldens dag 
Onsdag 22 maj kl. 18.00–19.30 
En stor del av våra 300 arter av vildbin riskerar 
att dö ut. Länsstyrelsen har under flera år 
arbetat med att förbättra läget för dessa viktiga pollinerare, 
både genom inventeringar och skötselåtgärder. Tommy 
Karlsson från länsstyrelsen berättar om detta arbete med fokus 
på Norrköpings kommun. Vi säljer fika till självkostnadspris.   
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Gustav Knutsson, 073 -620 94 64, gustav@knutsson.name 
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Röjning i Glans kalkbrott  
Lördag 13 april kl. 09.30–14.00 
Vi röjer sly och eldar. Föreningen står för resekostnader.  
Ta med handskar, såg eller sekatör om du har (redskap finns att 
låna) och matsäck. 
Samåkning kl. 9.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Jan Axelsson, 011-17 36 15, mirjamidestrom@gmail.com 

 
Utflykt med fågelskådning  
Onsdag 17 april kl. 17.30–ca 20.00 
Vi åker till Beteby våtmark i Svensksundsvikens naturreservat. 
Det är en populär lokal för bland annat vadare, änder och 
skådare. Vi skådar fågel tillsammans och äter vår medhavda 
fika vid fiskebodarna. Ta med fika och kikare. 
Samåkning kl. 17.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 
 
 

Plantbytarkväll 
Måndag 29 april kl. 18.30 
Vi byter plantor och erfarenheter över en 
kopp kaffe/te med bröd. Ta med plantor 
och sticklingar eller fröer om du har.  
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, ullamaritanilsson@gmail.com. 
Samarrangemang med Förbundet Organisk Biologisk Odling i 
Norrköping (FOBO). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utflykt till Esterön – Bråvikens pärla 
Lördag 24 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 Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Anmälan senast 18 augusti till Cecilia Ambjörn,070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 
 

September 
 
Ett år efter valet – vad har hänt? 
Tisdag 10 september 18.00–20.00 
Vi gör en uppföljning av de politiska beslut som har tagits under 
ett år efter valet och jämför besluten med de löften som 
partierna gav inför valet. Partierna får vid mötet möjlighet att 
diskutera besluten och åhörarna kan ställa frågor. Vi bjuder på 
fika. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Info: Anders Wennerblad, 073-15 00 368, 
anders.wennerblad@telia.com och Lotta Lanne, 070-315 62 39, 
lotta@lanne.se 

Kulturnatten: Öppet hus på Naturarium  
Lördag 28 september kl. 14.00–17.00 
Vi berättar om samlingarna av fåglar, fjärilar, uppstoppade djur, 
mineraler och informerar om vårt arbete för natur, miljö och 
klimat. Ta gärna med släktingar, barn och vänner.  
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Info: Christer Widlund 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
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Oktober 
 

Miljövänliga veckan 
30 september – 6 oktober 
Vecka 40 är det Miljövänliga veckan. Vi vill inspirera till att 
konsumera mer hållbart och uppmuntra till mer delande av det 
vi äger eller vill få tillgång till. Vår Handla miljövänligt-grupp 
kommer att uppmärksamma veckan på olika sätt. Mer 
information kommer i våra olika informationskanaler. 

 
Röjning i Glans kalkbrott 
Lördag 5 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. Föreningen står 
för resekostnader  
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Jan Axelsson, 011-17 36 15, mirjamidestrom@gmail.com 

 
Arbetsdag på Nybyggeängen 
Lördag 12 oktober kl. 09.30–14.30 
Vi röjer sly, tar bort ljung och eldar. Vi lär ut hur man hävdar 
ängsmark och olika röjningsmetoder framför allt genom 
praktiskt arbete. Ta med förmiddagsfika. Vi bjuder på grillkorv 
och bulle till lunch. Ta med handskar (redskap finns att låna). 
Föreningen står för resekostnader  
Samåkning kl. 09.00 från Östra Promenaden/Hospitalsgatan.  
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com, Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
 
 
 
 

April 
 

Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 3 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 
 

Klädbytardag  
Lördag 6 april kl. 10.30–13.00 
Förnya din garderob på ett miljösmart och roligt sätt. Ta med 
dig max fem rena plagg i fint skick. För varje plagg du lämnar 
kan du välja ett nytt! Inlämning mellan kl. 10.30-11.30. 
Utlämning startar kl. 12.00.   
Lokal: Hallarna, Tunnbindaregatan 37.                               . 
Info: Agnes Ekman Söderholm, 070-219 54 33, 
a.ekman.soderholm@gmail.com 

 
Arbetstillfällen på Nybyggeängen  
Söndag 7 april kl. 10.00–15.00 
Måndag 15 april kl. 17.30–20.30 
Lördag 27 april kl. 10.00–15.00 
Vi fagar (räfsar) löv och visset gräs, rycker upp ljung och sly. 
Föreningen står för resekostnader. Ta med handskar och fika.  
Samåkning en halvtimme innan utsatt tid från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info: Göran Esbjörnsson, g.detry1@telia.com, Cecilia Ambjörn, 
070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Välkommen till kretsstämma  
Torsdag 14 mars kl. 18.00–21.00 
Ta chansen att påverka föreningen. Motioner skickas till Stefan 
Arrelid senast 15 februari. Handlingar delas ut vid stämman. Vi 
väljer ny styrelse, delar ut miljödiplom, säljer lotter med många 
fina vinster och bjuder på fika. Kretsstämman avslutas med en 
föreläsning om biologisk mångfald och naturpolitik av Rebecka 
Le Moine, naturvårdsbiolog och riksdagsledamot sedan valet 
2018.  
Lokal: Matteusgården, Norra Promenaden 108. 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com, Stefan Arrelid 
stefan.arrelid@telia.com 
 
Förändra världen, inte klimatet  
Onsdag 27 mars 18.00–19.30 
Varför förändras klimatet och vad blir konsekvenserna i Sverige 
och i resten av världen? Elin Sjökvist, meteorolog och 
klimatföreläsare på SMHI samt initiativtagare till vår 
klimatgrupp, föreläser om det aktuella läget för klimatet och ger 
inspirerande förslag på klimatsmartare liv. Vi bjuder på fika.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Elin Sjökvist, elin.sjokvist@me.com 
 

Earth Hour 
Lördag 30 mars  
Earth Hour är världens största miljömanifestation då miljontals 
människor runt om på jorden släcker ljusen under en timme. 
Utöver denna symbolhandling arrangeras många aktiviteter. 
Temat för 2019 är biologisk mångfald och detta kommer vi 
givetvis att uppmärksamma. Mer information kommer i våra 
informationskanaler och på kommunens webbplats.  
Lokal: Arbetets museum. 
Info: Stefan Arrelid 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com 
 

Min vän fjällräven - Filmkväll med Ingemar Lind 
Onsdag 23 oktober kl. 19.00–21.00 
Filmen är en hyllning till den djurart Ingemar beundrar mest av 
alla. Den är extremt väl anpassad till ett liv på det karga 
högfjället. Den tål extrem kyla och kan vara utan mat i upp till 
fem veckor. Den har små runda öron, inga skarpa kanter som 
kylan kan ta tag i. Fjällräven är en verklig överlevare.  
Vi har lotteri med fina vinster.  
Inträde inklusive fika 50 kr/person (40 kr för senior).   
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Höstlovsöppet på Naturarium 
Tisdag 29 oktober och torsdag 31 oktober kl. 10.00–15.00 
Vi visar samlingarna av fåglar, fjärilar, uppstoppade djur, 
mineraler och informerar om vårt arbete för natur, miljö och 
klimat. Ta gärna med släktingar, barn och vänner. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

November 
 

Lagarstuga  
Lördag 9 november kl. 13.00–16.00 
Nästan allt går att laga, men ändå kastas väldigt mycket saker 
som är hela eller bara lite trasiga. Kom hit med din trasiga 
elljusstake eller strykjärn så hjälps vi åt att fixa dem, om det 
går. Alla hjälper till men vi har erfarna tekniker som ser till att 
det blir rätt. Vi bjuder på fika.  
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Gustav Knutsson, 073 -620 94 64, gustav@knutsson.name 
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Vi syr fantasifulla tygkassar; återanvänder 
dukar, gardiner och gamla jeans 
Lördag 16 november kl. 13.00–16.00 
Vi syr roliga och praktiska tygkassar under handledning. Ta 
med tyger och symaskin om du har, annars har vi. Föreningen 
har tyger till ett antal kassar. Bra julklapp kanske? Vi bjuder på 
fika. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Anmälan: Lena Johansson, lena173@telia.com, 070-791 10 65 

December 
 

Luciasånger på Naturarium 
Lördag 14 december kl. 14.00–16.00 
Vår traditionella samling inför julen på Naturarium. Allsång och 
julvisor. Vi bjuder på glögg, lussekatter och kaffe. Välkomna! 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Styrelsen, norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
 
 
 

Fler ängsräddare behövs! 
 
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, 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. 
 
 
 

Medlemmarnas bilder 
Onsdag 6 februari kl. 18.00–ca 20.00 
Visa dina naturbilder för andra medlemmar i föreningen. 
Meddela Christer i god tid, för att få dina foton inlagda i 
kvällens bildspel. Bäst är om du kan lämna bilderna i jpeg-
format på ett USB-minne eller på en DVD-skiva. Vi har fika till 
självkostnadspris.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
 
Sportlovsöppet på Naturarium  
Måndag 18 feb., onsdag 20 feb., fredag 22 feb. kl. 10.00–15.00  
Vi visar samlingarna av fåglar, fjärilar, uppstoppade djur, 
mineraler och informerar om vårt arbete för natur, miljö och 
klimat. Ta gärna med släktingar, barn och vänner. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 
 

Mars 
 

Ett hållbart liv 
Måndag 11 mars kl. 18.30–20.00 
Förändring börjar med ett enda steg. Johanna Stål – 
miljöjournalist, chefredaktör för Camino och författare till 
Naturskyddsföreningens årsbok ”Ett hållbart liv”, inspirerar och 
delar med sig av sina bästa tips för en hållbar planet. 
Vi bjuder på fika.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Agnes Ekman Söderholm, 070-219 54 33, 
a.ekman.soderholm@gmail.com 
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Januari 
Vinterfåglar vid Strömmen 
Lördag 19 januari kl. 10.00–ca 13.00 
Vi tittar på övervintrande fåglar vid Strömmen och 
Himmelstalund. Promenaden kan ta 2–3 timmar. Inga 
förkunskaper krävs. Ta med kikare och fågelbok om du har. 
Samling: Färgargården vid Motala ström. 
Info: Göran Esbjörnsson, 011-18 93 12, g.detry1@telia.com 

Februari 
 

Vi hjälper dig att laga trasiga kläder 
Lördag 2 februari kl. 13.00–16.00  
Vi lagar långbyxor, skjortor, trasiga ärmmuddar på tröjor eller 
annat du vill ha hjälp med. Om du har tyg och garn ta med det, 
annars har vi. Vi har symaskin, stickor och tråd. Vi bjuder på 
fika. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Anmälan: Lena Johansson, lena173@telia.com, 070-791 10 65 
 
Fröbytarkväll 
Tisdag 5 februari kl. 18.00  
Har du egna fröer ta med dem och dela med dig kunskaper om 
odling. Kaffe eller te med bröd finns som vanligt till 
självkostnadspris. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, 
ullamaritanilsson@gmail.com  
Samarrangemang med Förbundet Organisk 
Biologisk Odling i Norrköping (FOBO).  

 

Du är välkommen att vara med 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! 
 
Nya arbetsgrupper och nätverk  
Klimatgruppen 
Var med och förnya klimatpolitiken, träffa likasinnade och 
vänd din oro till handlingskraft! I november 2018 startade vår 
klimatgrupp med syfte att påverka den lokala politiken, 
folkbilda allmänheten och skapa en mötesplats där 
engagemanget får kraft. Vill du vara med? Kontakta Elin 
Sjökvist, elin.sjokvist@me.com 
 

Valgruppen 
Valgruppen bildades inför valet 2018 för att ta reda på 
partiernas ambitioner inom natur, klimat och miljö. Gruppen 
skrev flera debattartiklar och bjöd in till en politikerdebatt i 
Strömparken. Valgruppens arbete fortsätter under 2019 med att 
granska de politiska besluten som tas efter valet. Vill du vara 
med? Kontakta Lotta Lanne, lotta@lanne.se 
 

Havsnätverket i Östergötland 
I augusti 2018 bildades havsnätverket i Östergötland med bas i 
Norrköping. Nätverket arbetar för ett renare hav genom att 
påverka, informera och arrangera aktiviteter som väcker och 
motiverar till åtgärder och förändrade beteenden. Vill du vara 
med? Kontakta Marika Sjödin, marikasjodin@hotmail.com 
 
 

Omslagsfoto: Nässelfjäril på backtimjan, fotad av Jan Axelsson. 
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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. 
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