
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. Vi använder dina uppgifter 
endast för utskick med anknytning till föreningens verksamhet och
lämnar inte ut uppgifterna till någon tredje part.

Vid kulturarrangemang och
studiecirklar samarbetar vi med:

Januari till december 
2020 

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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Hälsning från ordförande 
Så börjar vi ett nytt år med många olika aktiviteter som bjuder på 
naturupplevelser och inspirerar till miljöengagemang. Vi hoppas att 
vårt program lockar många gamla och nya medlemmar och andra 
som är nyfikna på vår verksamhet.   

Många programpunkter är återkommande och några är nya som till 
exempel föredragen om allemansrätten, fossilfria pensioner och 
planetär kost. Det finns också många tillfällen att göra en insats för 
att öka den biologiska mångfalden, som att komma med på 
utflykterna till Nybyggeängen och Glans kalkbrott. Vi erbjuder 
reseersättning till dig som kommer på våra arbetsutflykter.  

Har du egna idéer och förslag på aktiviteter till kommande program, 
så tar vi gärna emot dessa. Med dessa ord hoppas jag att vi under 
året ses i naturen eller i utannonserad lokal och att vi tillsammans 
fortsätter att arbeta för en hållbar utveckling! 
 

Stefan Arrelid 
Ordförande 

 
 
 
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, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com eller Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
 
 
Omslagsfoto: Nyckelpiga, fotad av Marika Sjödin. 

November 
Vi byter prylar med varandra 
Lördag 28 november kl. 10.00–13.00 
Vi gör detta som en reaktion mot Black Friday. Istället för att köpa 
nyproducerade saker så byter vi saker med varandra. Många av oss 
har prylar hemma som vi inte har använt på ett tag och som kan få 
ett nytt liv hos någon annan. På Prylbytardagen kan du byta max 5 
saker (ej kläder och möbler) helt gratis! Det som blir över lämnar vi 
till någon av de second hand-butiker som finns i Norrköping. 
Inlämning mellan kl. 10.00-11.00. Utlämning startar kl. 11.00.   
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
och Lena Johansson, lena173@telia.com och Annika Stahlberg, 
annikastahlberg45@gmail.com 

December 
 
Luciasånger på Naturarium 
Lördag 12 december kl. 14.00–16.00 
Vår traditionella samling inför julen på Naturarium. Allsång med 
julvisor och gratis lotteri. Vi bjuder på glögg, lussekatter och kaffe. 
Välkomna! 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Styrelsen, norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
 
 
 
Du är välkommen att vara med i våra 
arbetsgrupper 
Brinner du mycket för till exempel biologisk mångfald, klimat, 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! 
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Mysig brasa med korvgrillning och röjning av sly 
på Nybyggeängen 
Lördag 10 oktober kl. 09.30–14.30. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi röjer sly, tar bort ljung och eldar. Vi lär ut hur man hävdar 
ängsmark, framför allt genom praktiskt arbete. Ta med 
förmiddagsfika och dryck till lunchen. Vi bjuder på grillkorv med bröd 
och kaffebröd till lunch. Ta med handskar (redskap finns att låna). 
Föreningen står för resekostnader 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Sångfåglar - Filmkväll med Ingemar Lind 
Onsdag 21 oktober kl. 19.00–21.00 
Vad är livet utan fågelsång! Alla olika landskapstyper präglas av sin 
egen fågelsång. Ingemar pratar om en del av de sångfåglar som givit 
inspiration till många kompositörer. Vi har lotteri med många fina 
vinster. Inträde inklusive fika 50 kr/person (40 kr för senior). 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7.  
Info: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Höstlovsöppet på Naturarium 
Tisdag 27 oktober och torsdag 29 oktober kl. 10.00–15.00 
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: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

 
 

 

Januari 
Vinterfåglar vid Strömmen 
Lördag 18 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 
matsäck, kikare och fågelbok (om du har). 
Samling: Färgargården vid Motala ström. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com 

En kväll för fossilfria pensioner 
Tisdag 28 januari kl. 18.00–19.30 
Anna Östergren från Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm 
kommer att presentera föreningens helt nya rapport om  
AP-fondernas fossila investeringar och vilka effekter de får för 
människor och miljö. Fika till självkostnadspris.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Agnes Ekman Söderholm, 070-219 54 33, 
a.ekman.soderholm@gmail.com 

Februari 
Fröbytarkväll 
Måndag 3 februari kl. 18.00.  
Har du egna fröer ta med dem och dela med dig av dina kunskaper 
om odling. Kanske kan vi göra en gemensam beställning av fröer. 
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). 
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Bildvisning 
Tisdag 4 februari kl. 18.00–20.00 
Visa dina naturbilder för andra intresserade. 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. 
Fika till självkostnadspris.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Sportlovsöppet på Naturarium 
Måndag 17 feb., onsdag 19 feb., fredag 21 feb. kl. 10.00–15.00 
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: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Snoka i naturen med Natursnokarna 
Söndag 23 februari  
Natursnokarna är vår barnverksamhet och passar barn mellan 3 och 
10 år som vill upptäcka och uppleva naturen tillsammans med en 
vuxen. Vi leker och lär oss om växter och djur. Mer info om tid, plats 
och tema kommer i mejlutskick och på vår Facebook 
”Natursnokarna i Norrköping”.  
Info och anmälan till Josefin Ragge, 070-227 18 01, 
josra81@hotmail.com 

Allemansrätt och miljöengagemang 
Måndag 24 februari kl. 18.00–19.30 
Allemansrätten är ett fundament i allas kontakt med naturen. Klas 
Sandell, professor emeritus i kulturgeografi, med särskilt 
forskningsintresse för friluftsliv, naturturism och utomhuspedagogik, 
tar upp allemansrättens möjligheter som ett redskap för hållbar 
utveckling. Fika till självkostnadspris. 
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Agnes Ekman Söderholm, 070-219 54 33, 
a.ekman.soderholm@gmail.com 

September 
Kulturnatten på Naturarium 
Lördag 26 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, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Oktober 
 
Miljövänliga veckan 
28 september–4 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. 

Röjning i Glans kalkbrott 
Någon dag i oktober kl. 09.30–14.00. Samåkning kl. 09.00 från 
Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Kalkbrottet vid Glan har blivit ett populärt utflyktsmål sedan 
vandringsleden kom till. Men det skulle snabbt växa igen med sly 
och träd om det inte röjdes. Därför har Naturskyddsföreningen 
Norrköping avtal med länsstyrelsen och markägaren om att vi håller 
kalkbrottet öppet, vilket gynnar insekter och växter, inte minst alla 
orkidéer. Kalkbrottet är också ett fantastiskt minnesmärke av en 
gammal kalkbrytningsepok. Vi röjer sly och eldar. Föreningen står för 
resekostnader. Ta med handskar och sekatör om du har (övriga 
redskap finns att låna) och matsäck. 
Info och anmälan till Jan Axelsson, 073-587 04 95, 
mirjamidestrom@gmail.com. Lämplig röjningsdag kommer sedan 
att meddelas via e-post eller telefon. 
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Augusti 

Traditionell slåtterdag på Nybyggeängen på 
Ängens dag 
Lördag 1 augusti kl. 09.30–14.00. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Upplev en traditionell slåtterdag med levande musik. Vi slår gräs 
som vi räfsar ihop och bär bort och gör på så sätt en viktig insats för 
ängens blommor. Liar finns att låna. Vi bjuder på ärtsoppa, smörgås, 
kaffe och kaka till lunch. Vi behöver anmälan för att veta hur mycket 
lunch vi ska ordna. Ta med tallrik, sked och mugg och egen fika till 
förmiddagen. Föreningen står för resekostnader. 
Info och anmälan senast 25 juli till Göran Esbjörnsson, 076-808 80 
36, g.detry1@telia.com eller Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Vi slår färdigt resten av Nybyggeängen vid 
Sörsjön 
Lördag 8 augusti kl. 09.30–14.00 (Slåttergubbsområdet) 
Lördag 15 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, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Utflykt till Esteröns naturreservat i Bråviken 
Lördag 22 augusti kl. 09.00–15.00. Samåkning kl. 08.45 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Dagsutflykt till Esterön med båt. Vi plockar skräp som flutit i land, 
besöker torpet Afrika och njuter samtidigt av naturreservatets 
skönhet. Det är nu 8:e året som vi städar stränderna. Vi åker från 
Lindö småbåtshamn kl. 09.00. Åter till Lindö kl. 15.00. Ingen 
kostnad. Ta med matsäck. Max 15 personer. 
Ansvarig: Marika Sjödin 
Info och anmälan senast 17 augusti till Cecilia Ambjörn, 070-978 44 
88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

En planetär kost 
Torsdag 27 februari kl. 18.00–19.30 
Kan en framtida världsbefolkning med 10 miljarder människor äta en 
hälsosam diet som dessutom är hållbar för planeten? I januari 2019 
släpptes rapporten EAT-Lancet. Sandra Isaksson, överläkare på 
anestesi- och intensivvårdskliniken i Norrköping och styrelsemedlem 
i Läkare för framtiden, sammanfattar rapporten med tyngdpunkt på 
hälsoaspekterna. Elin Sjökvist, meteorolog och klimatexpert 
kommenterar utifrån miljö- och klimatvetenskapen. Eugeniadotters 
kafé och bistro säljer enklare tilltugg på plats från 17.30. 
Föreläsningen sker i samarbete med Sensus studieförbund. 
Lokal: Sensus, Teatergatan 3, Norrköping 
Info: Elin Sjökvist, elin.sjokvist@me.com 

Mars 
 
Välkommen till kretsstämma  
Torsdag 12 mars kl. 18.00–21.00 
En gång om året bjuder vi in alla våra medlemmar till årsmöte, som 
vi kallar för kretsstämma. Det är då vi bland annat tar beslut om 
kretsens budget och verksamhetsplan. Som medlem kan du skicka 
in ett förslag, så kallad motion, på vad du tycker att vi i lokala 
föreningen ska göra kommande verksamhetsår. Motioner till 
kretsstämman skickas till Stefan Arrelid senast 14 februari. 
Handlingar delas ut på kretsstämman. Vi väljer ny styrelse, delar ut 
miljödiplom, säljer lotter med många fina vinster och bjuder på fika. 
Kretsstämman avslutas med en föreläsning om klimatet av Elin 
Sjökvist, meteorolog och klimatexpert.  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, christer.widlund@telia.com 
och Stefan Arrelid, stefan.arrelid@telia.com 
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Ängens historia och bildvisning om vår egen 
äng vid Sörsjön 
Torsdag 19 mars kl. 18.00–19.30 
Idag finns bara spillror kvar av de slåtterängar som fanns för 100 år 
sedan. Det betyder att många växter som kräver näringsfattig mark 
har försvunnit eller hotas. Naturskyddsföreningen började restaurera 
en nästan 2 hektar stor äng nära Sörsjön 1991. Sedan dess har det 
hänt underverk där. Det finns nu mer än 1000 slåttergubbar, svinrot, 
tidig och sen fältgentiana, jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, 
slåtterblomma och smörbollar. Alla är känsliga och hotade växter i 
vår svenska natur. Fika till självkostnadspris.  
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Klädbytardag 
Lördag 28 mars 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 

April 
 
Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 1 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 
 

Juli 

Hjälp oss ta bort örnbräken på Nybyggeängen 
Lördag 11 juli kl. 09.30–13.00. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi fortsätter dra upp örnbräken, som har blivit ett problem genom sin 
effektiva spridning. Vi lär ut hur man hävdar ängsmark, framför allt 
genom praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap finns att 
låna). Föreningen bjuder på resekostnader. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Lär dig slå med lie på Nybyggeängen 
Lördag 25 juli kl. 10.30–ca 14.00. Samåkning kl. 10.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Ta chansen och lär dig slå med lie. Liar finns att låna. Vi välkomnar 
både veteraner och nybörjare. Ta med fika. 
Samling kl. 10.30 uppe vid gården Nybygget.   
Info och anmälan senast 20 juli till Roger Drage, 070-406 02 07, 
roger@dragestradgardsanlaggning.se 

Besök naturreservatet Kopparholmarna 
Bara 10 minuter 
båtresa sydost om 
Arkösund ligger 
Kopparholmarna. 
Sommartid är 
naturutställningen mitt 
på den östra ön 
öppen. Våra 
medlemmar turas om 
att bo på ön och ta 
emot besökare. Läs 
mer om öppettider 
och vårt värdskap på 
vår webbplats.   
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Juni 

Medarbetarutflykt till Stora Hammaren 
Torsdag 4 juni kl. 17.00–19.00. Samåkning kl. 16.30 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan.  
Styrelsen välkomnar alla aktiva medlemmar till Stora Hammaren 
som är en halvö i Norrviken där ett naturvårdsavtal gäller för den fina 
naturens bevarande. Vi får dessutom lyssna på sånggruppens 
vårsånger. Göran Esbjörnsson berättar om området. Föreningen 
bjuder på ostfralla och bulle. OBS, ta med egen dryck samt mugg. 
Info och anmälan senast 28 maj till Göran Esbjörnsson, 076-808 80 
36, g.detry1@telia.com 

Naturnatten 
Fredag 12 juni. Samåkning kl. 21.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. Beräknad hemkomst ca kl. 00.30. 
Ljud, dofter, synintryck, värme och kyla är vad som möter oss i 
försommarkvällen. Vi koncentrerar oss på nattskärrans sång. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com 
Hjälp oss ta bort örnbräken på Nybyggeängen 
Söndag 14 juni kl. 09.30–13.00. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi drar upp örnbräken, som har blivit ett problem genom sin effektiva 
spridning. Vi lär ut hur man hävdar ängsmark framför allt genom 
praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap finns att låna). 
Föreningen bjuder på resekostnader. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Blomstervandring vid Glans kalkbruk 
Lördag 27 juni kl. 10.00-12.00. Samåkning kl. 09.30 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan.  
Vi njuter av den kalkpåverkade floran med orkidéer och mycket 
annat. Ta med matsäck. Max 20 personer. 
Info och anmälan senast 23 juni till Göran Göransson,  
070-619 82 07, goran.goransson@glocalnet.net 

Röjning i Glans kalkbrott 
Någon dag i april kl. 09.30–14.00. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Kalkbrottet vid Glan har blivit ett populärt utflyktsmål sedan 
vandringsleden kom till. Men det skulle snabbt växa igen med sly 
och träd om det inte röjdes. Därför har Naturskyddsföreningen 
Norrköping avtal länsstyrelsen och markägaren om att vi håller 
kalkbrottet öppet, vilket gynnar insekter och växter, inte minst alla 
orkidéer. Kalkbrottet är också ett fantastiskt minnesmärke av en 
gammal kalkbrytningsepok. Vi röjer sly och eldar. Föreningen står för 
resekostnader. Ta med handskar och sekatör om du har (övriga 
redskap finns att låna) och matsäck. 
Info och anmälan till Jan Axelsson, 073-587 04 95, 
mirjamidestrom@gmail.com 
Lämplig röjningsdag kommer sedan att meddelas via e-post eller 
telefon. 

Gör en viktig insats på Nybyggeängen vid 
Sörsjön 
Lördag 18 april kl. 10.00–15.00, samåkning kl. 09.30 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som 
är ett hinder för de värdefulla örter som ska bevaras. Får vi tid över 
rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. 
Ta med handskar och fika. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Länsstämma i Tranås 
Söndag 19 april 
Årets länsstämma äger rum på det vackra Solviken som ligger på en 
udde i sjön Sommen. Trevligt tillfälle att lära sig mer om hur 
föreningen arbetar. Vi går igenom stämmohandlingar och erbjuds 
någon trevlig vandring och intressant föredrag. Länsförbundet 
betalar mat och resa. Mer info kommer i mejlutskick. 
Info och anmälan senast 12 april till Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Utflykt med fågelskådning 
Tisdag 21 april kl. 17.30–ca 20.00. Samåkning kl. 17.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
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 fikar vid fiskebodarna. Ta med 
matsäck och kikare. 
Info och anmälan: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, 
g.detry1@telia.com 

Vi fortsätter räfsa visset gräs och löv på 
Nybyggeängen vid Sörsjön 
Lördag 25 april kl. 10.00–15.00, samåkning kl. 09.30 från Östra 
Promenaden/ Hospitalsgatan 
Måndag 27 april kl. 17.30–20.30, samåkning kl. 17.00 från Östra 
Promenaden/ Hospitalsgatan 
Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som 
är ett hinder för de värdefulla örter som ska bevaras. Får vi tid över 
rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. 
Ta med handskar och fika. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Plantbytarkväll 
Måndag 27 april kl.18.00 
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. 
Samarrangemang med Förbundet Organisk 
Biologisk Odling i Norrköping (FOBO).  

 

 

 

Valborg firas på Nybyggeängen vid Sörsjön 
Torsdag 30 april kl. 19.00. Samåkning kl. 18.30 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
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. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com 

Maj 
Orrkojgölarnas naturreservat 
Lördag 16 maj kl. 10.00–13.00. Samåkning kl. 09.15 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi går den nya informationsstigen som syftar till att förbättra och 
öka kunskapen om betydelsen av bränder i skogen och varför 
Länsstyrelserna jobbar med naturvårdsbränning som skötselmetod i 
naturreservat. Mikael Burgman, naturvårdsförvaltare på 
Länsstyrelsen Östergötland, berättar om biologisk mångfald i 
naturvårdsbränd skog. Ta med matsäck. Det kommer att finnas 
möjlighet att grilla om det inte är för torrt i markerna. 
Info: Annika Stahlberg, 070-340 16 15, 
annikastahlberg45@gmail.com 

2002 utsåg FN den 22 maj till den 
internationella dagen för biologisk 
mångfald. Dagen är till för att 
uppmärksamma och öka medvetenheten 
om artrikedomens betydelse. Läs mer på 
www.biomfdag.se 

Grönskans betydelse för livsmiljön i staden 
Tisdag 26 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. 
Info: Ingemar Hillerström, 070-216 23 12 
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Utflykt med fågelskådning 
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Juni 

Medarbetarutflykt till Stora Hammaren 
Torsdag 4 juni kl. 17.00–19.00. Samåkning kl. 16.30 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan.  
Styrelsen välkomnar alla aktiva medlemmar till Stora Hammaren 
som är en halvö i Norrviken där ett naturvårdsavtal gäller för den fina 
naturens bevarande. Vi får dessutom lyssna på sånggruppens 
vårsånger. Göran Esbjörnsson berättar om området. Föreningen 
bjuder på ostfralla och bulle. OBS, ta med egen dryck samt mugg. 
Info och anmälan senast 28 maj till Göran Esbjörnsson, 076-808 80 
36, g.detry1@telia.com 

Naturnatten 
Fredag 12 juni. Samåkning kl. 21.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. Beräknad hemkomst ca kl. 00.30. 
Ljud, dofter, synintryck, värme och kyla är vad som möter oss i 
försommarkvällen. Vi koncentrerar oss på nattskärrans sång. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com 
Hjälp oss ta bort örnbräken på Nybyggeängen 
Söndag 14 juni kl. 09.30–13.00. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi drar upp örnbräken, som har blivit ett problem genom sin effektiva 
spridning. Vi lär ut hur man hävdar ängsmark framför allt genom 
praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap finns att låna). 
Föreningen bjuder på resekostnader. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Blomstervandring vid Glans kalkbruk 
Lördag 27 juni kl. 10.00-12.00. Samåkning kl. 09.30 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan.  
Vi njuter av den kalkpåverkade floran med orkidéer och mycket 
annat. Ta med matsäck. Max 20 personer. 
Info och anmälan senast 23 juni till Göran Göransson,  
070-619 82 07, goran.goransson@glocalnet.net 

Röjning i Glans kalkbrott 
Någon dag i april kl. 09.30–14.00. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Kalkbrottet vid Glan har blivit ett populärt utflyktsmål sedan 
vandringsleden kom till. Men det skulle snabbt växa igen med sly 
och träd om det inte röjdes. Därför har Naturskyddsföreningen 
Norrköping avtal länsstyrelsen och markägaren om att vi håller 
kalkbrottet öppet, vilket gynnar insekter och växter, inte minst alla 
orkidéer. Kalkbrottet är också ett fantastiskt minnesmärke av en 
gammal kalkbrytningsepok. Vi röjer sly och eldar. Föreningen står för 
resekostnader. Ta med handskar och sekatör om du har (övriga 
redskap finns att låna) och matsäck. 
Info och anmälan till Jan Axelsson, 073-587 04 95, 
mirjamidestrom@gmail.com 
Lämplig röjningsdag kommer sedan att meddelas via e-post eller 
telefon. 

Gör en viktig insats på Nybyggeängen vid 
Sörsjön 
Lördag 18 april kl. 10.00–15.00, samåkning kl. 09.30 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som 
är ett hinder för de värdefulla örter som ska bevaras. Får vi tid över 
rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. 
Ta med handskar och fika. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Länsstämma i Tranås 
Söndag 19 april 
Årets länsstämma äger rum på det vackra Solviken som ligger på en 
udde i sjön Sommen. Trevligt tillfälle att lära sig mer om hur 
föreningen arbetar. Vi går igenom stämmohandlingar och erbjuds 
någon trevlig vandring och intressant föredrag. Länsförbundet 
betalar mat och resa. Mer info kommer i mejlutskick. 
Info och anmälan senast 12 april till Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Ängens historia och bildvisning om vår egen 
äng vid Sörsjön 
Torsdag 19 mars kl. 18.00–19.30 
Idag finns bara spillror kvar av de slåtterängar som fanns för 100 år 
sedan. Det betyder att många växter som kräver näringsfattig mark 
har försvunnit eller hotas. Naturskyddsföreningen började restaurera 
en nästan 2 hektar stor äng nära Sörsjön 1991. Sedan dess har det 
hänt underverk där. Det finns nu mer än 1000 slåttergubbar, svinrot, 
tidig och sen fältgentiana, jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, 
slåtterblomma och smörbollar. Alla är känsliga och hotade växter i 
vår svenska natur. Fika till självkostnadspris.  
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Klädbytardag 
Lördag 28 mars 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 

April 
 
Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 1 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 
 

Juli 

Hjälp oss ta bort örnbräken på Nybyggeängen 
Lördag 11 juli kl. 09.30–13.00. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi fortsätter dra upp örnbräken, som har blivit ett problem genom sin 
effektiva spridning. Vi lär ut hur man hävdar ängsmark, framför allt 
genom praktiskt arbete. Ta med fika och handskar (redskap finns att 
låna). Föreningen bjuder på resekostnader. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Lär dig slå med lie på Nybyggeängen 
Lördag 25 juli kl. 10.30–ca 14.00. Samåkning kl. 10.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Ta chansen och lär dig slå med lie. Liar finns att låna. Vi välkomnar 
både veteraner och nybörjare. Ta med fika. 
Samling kl. 10.30 uppe vid gården Nybygget.   
Info och anmälan senast 20 juli till Roger Drage, 070-406 02 07, 
roger@dragestradgardsanlaggning.se 

Besök naturreservatet Kopparholmarna 
Bara 10 minuter 
båtresa sydost om 
Arkösund ligger 
Kopparholmarna. 
Sommartid är 
naturutställningen mitt 
på den östra ön 
öppen. Våra 
medlemmar turas om 
att bo på ön och ta 
emot besökare. Läs 
mer om öppettider 
och vårt värdskap på 
vår webbplats.   
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Augusti 

Traditionell slåtterdag på Nybyggeängen på 
Ängens dag 
Lördag 1 augusti kl. 09.30–14.00. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Upplev en traditionell slåtterdag med levande musik. Vi slår gräs 
som vi räfsar ihop och bär bort och gör på så sätt en viktig insats för 
ängens blommor. Liar finns att låna. Vi bjuder på ärtsoppa, smörgås, 
kaffe och kaka till lunch. Vi behöver anmälan för att veta hur mycket 
lunch vi ska ordna. Ta med tallrik, sked och mugg och egen fika till 
förmiddagen. Föreningen står för resekostnader. 
Info och anmälan senast 25 juli till Göran Esbjörnsson, 076-808 80 
36, g.detry1@telia.com eller Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Vi slår färdigt resten av Nybyggeängen vid 
Sörsjön 
Lördag 8 augusti kl. 09.30–14.00 (Slåttergubbsområdet) 
Lördag 15 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, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Utflykt till Esteröns naturreservat i Bråviken 
Lördag 22 augusti kl. 09.00–15.00. Samåkning kl. 08.45 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Dagsutflykt till Esterön med båt. Vi plockar skräp som flutit i land, 
besöker torpet Afrika och njuter samtidigt av naturreservatets 
skönhet. Det är nu 8:e året som vi städar stränderna. Vi åker från 
Lindö småbåtshamn kl. 09.00. Åter till Lindö kl. 15.00. Ingen 
kostnad. Ta med matsäck. Max 15 personer. 
Ansvarig: Marika Sjödin 
Info och anmälan senast 17 augusti till Cecilia Ambjörn, 070-978 44 
88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

En planetär kost 
Torsdag 27 februari kl. 18.00–19.30 
Kan en framtida världsbefolkning med 10 miljarder människor äta en 
hälsosam diet som dessutom är hållbar för planeten? I januari 2019 
släpptes rapporten EAT-Lancet. Sandra Isaksson, överläkare på 
anestesi- och intensivvårdskliniken i Norrköping och styrelsemedlem 
i Läkare för framtiden, sammanfattar rapporten med tyngdpunkt på 
hälsoaspekterna. Elin Sjökvist, meteorolog och klimatexpert 
kommenterar utifrån miljö- och klimatvetenskapen. Eugeniadotters 
kafé och bistro säljer enklare tilltugg på plats från 17.30. 
Föreläsningen sker i samarbete med Sensus studieförbund. 
Lokal: Sensus, Teatergatan 3, Norrköping 
Info: Elin Sjökvist, elin.sjokvist@me.com 

Mars 
 
Välkommen till kretsstämma  
Torsdag 12 mars kl. 18.00–21.00 
En gång om året bjuder vi in alla våra medlemmar till årsmöte, som 
vi kallar för kretsstämma. Det är då vi bland annat tar beslut om 
kretsens budget och verksamhetsplan. Som medlem kan du skicka 
in ett förslag, så kallad motion, på vad du tycker att vi i lokala 
föreningen ska göra kommande verksamhetsår. Motioner till 
kretsstämman skickas till Stefan Arrelid senast 14 februari. 
Handlingar delas ut på kretsstämman. Vi väljer ny styrelse, delar ut 
miljödiplom, säljer lotter med många fina vinster och bjuder på fika. 
Kretsstämman avslutas med en föreläsning om klimatet av Elin 
Sjökvist, meteorolog och klimatexpert.  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, christer.widlund@telia.com 
och Stefan Arrelid, stefan.arrelid@telia.com 
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Bildvisning 
Tisdag 4 februari kl. 18.00–20.00 
Visa dina naturbilder för andra intresserade. 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. 
Fika till självkostnadspris.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Sportlovsöppet på Naturarium 
Måndag 17 feb., onsdag 19 feb., fredag 21 feb. kl. 10.00–15.00 
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: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Snoka i naturen med Natursnokarna 
Söndag 23 februari  
Natursnokarna är vår barnverksamhet och passar barn mellan 3 och 
10 år som vill upptäcka och uppleva naturen tillsammans med en 
vuxen. Vi leker och lär oss om växter och djur. Mer info om tid, plats 
och tema kommer i mejlutskick och på vår Facebook 
”Natursnokarna i Norrköping”.  
Info och anmälan till Josefin Ragge, 070-227 18 01, 
josra81@hotmail.com 

Allemansrätt och miljöengagemang 
Måndag 24 februari kl. 18.00–19.30 
Allemansrätten är ett fundament i allas kontakt med naturen. Klas 
Sandell, professor emeritus i kulturgeografi, med särskilt 
forskningsintresse för friluftsliv, naturturism och utomhuspedagogik, 
tar upp allemansrättens möjligheter som ett redskap för hållbar 
utveckling. Fika till självkostnadspris. 
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Agnes Ekman Söderholm, 070-219 54 33, 
a.ekman.soderholm@gmail.com 

September 
Kulturnatten på Naturarium 
Lördag 26 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, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Oktober 
 
Miljövänliga veckan 
28 september–4 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. 

Röjning i Glans kalkbrott 
Någon dag i oktober kl. 09.30–14.00. Samåkning kl. 09.00 från 
Östra Promenaden/Hospitalsgatan. 
Kalkbrottet vid Glan har blivit ett populärt utflyktsmål sedan 
vandringsleden kom till. Men det skulle snabbt växa igen med sly 
och träd om det inte röjdes. Därför har Naturskyddsföreningen 
Norrköping avtal med länsstyrelsen och markägaren om att vi håller 
kalkbrottet öppet, vilket gynnar insekter och växter, inte minst alla 
orkidéer. Kalkbrottet är också ett fantastiskt minnesmärke av en 
gammal kalkbrytningsepok. Vi röjer sly och eldar. Föreningen står för 
resekostnader. Ta med handskar och sekatör om du har (övriga 
redskap finns att låna) och matsäck. 
Info och anmälan till Jan Axelsson, 073-587 04 95, 
mirjamidestrom@gmail.com. Lämplig röjningsdag kommer sedan 
att meddelas via e-post eller telefon. 
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Mysig brasa med korvgrillning och röjning av sly 
på Nybyggeängen 
Lördag 10 oktober kl. 09.30–14.30. Samåkning kl. 09.00 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Vi röjer sly, tar bort ljung och eldar. Vi lär ut hur man hävdar 
ängsmark, framför allt genom praktiskt arbete. Ta med 
förmiddagsfika och dryck till lunchen. Vi bjuder på grillkorv med bröd 
och kaffebröd till lunch. Ta med handskar (redskap finns att låna). 
Föreningen står för resekostnader 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com och 
Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Sångfåglar - Filmkväll med Ingemar Lind 
Onsdag 21 oktober kl. 19.00–21.00 
Vad är livet utan fågelsång! Alla olika landskapstyper präglas av sin 
egen fågelsång. Ingemar pratar om en del av de sångfåglar som givit 
inspiration till många kompositörer. Vi har lotteri med många fina 
vinster. Inträde inklusive fika 50 kr/person (40 kr för senior). 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7.  
Info: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Höstlovsöppet på Naturarium 
Tisdag 27 oktober och torsdag 29 oktober kl. 10.00–15.00 
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: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

 
 

 

Januari 
Vinterfåglar vid Strömmen 
Lördag 18 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 
matsäck, kikare och fågelbok (om du har). 
Samling: Färgargården vid Motala ström. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com 

En kväll för fossilfria pensioner 
Tisdag 28 januari kl. 18.00–19.30 
Anna Östergren från Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm 
kommer att presentera föreningens helt nya rapport om  
AP-fondernas fossila investeringar och vilka effekter de får för 
människor och miljö. Fika till självkostnadspris.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info: Agnes Ekman Söderholm, 070-219 54 33, 
a.ekman.soderholm@gmail.com 

Februari 
Fröbytarkväll 
Måndag 3 februari kl. 18.00.  
Har du egna fröer ta med dem och dela med dig av dina kunskaper 
om odling. Kanske kan vi göra en gemensam beställning av fröer. 
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). 
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Hälsning från ordförande 
Så börjar vi ett nytt år med många olika aktiviteter som bjuder på 
naturupplevelser och inspirerar till miljöengagemang. Vi hoppas att 
vårt program lockar många gamla och nya medlemmar och andra 
som är nyfikna på vår verksamhet.   

Många programpunkter är återkommande och några är nya som till 
exempel föredragen om allemansrätten, fossilfria pensioner och 
planetär kost. Det finns också många tillfällen att göra en insats för 
att öka den biologiska mångfalden, som att komma med på 
utflykterna till Nybyggeängen och Glans kalkbrott. Vi erbjuder 
reseersättning till dig som kommer på våra arbetsutflykter.  

Har du egna idéer och förslag på aktiviteter till kommande program, 
så tar vi gärna emot dessa. Med dessa ord hoppas jag att vi under 
året ses i naturen eller i utannonserad lokal och att vi tillsammans 
fortsätter att arbeta för en hållbar utveckling! 
 

Stefan Arrelid 
Ordförande 

 
 
 
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, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com eller Cecilia 
Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
 
 
Omslagsfoto: Nyckelpiga, fotad av Marika Sjödin. 

November 
Vi byter prylar med varandra 
Lördag 28 november kl. 10.00–13.00 
Vi gör detta som en reaktion mot Black Friday. Istället för att köpa 
nyproducerade saker så byter vi saker med varandra. Många av oss 
har prylar hemma som vi inte har använt på ett tag och som kan få 
ett nytt liv hos någon annan. På Prylbytardagen kan du byta max 5 
saker (ej kläder och möbler) helt gratis! Det som blir över lämnar vi 
till någon av de second hand-butiker som finns i Norrköping. 
Inlämning mellan kl. 10.00-11.00. Utlämning startar kl. 11.00.   
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
och Lena Johansson, lena173@telia.com och Annika Stahlberg, 
annikastahlberg45@gmail.com 

December 
 
Luciasånger på Naturarium 
Lördag 12 december kl. 14.00–16.00 
Vår traditionella samling inför julen på Naturarium. Allsång med 
julvisor och gratis lotteri. Vi bjuder på glögg, lussekatter och kaffe. 
Välkomna! 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Styrelsen, norrkoping@naturskyddsforeningen.se 
 
 
 
Du är välkommen att vara med i våra 
arbetsgrupper 
Brinner du mycket för till exempel biologisk mångfald, klimat, 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! 



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. Vi använder dina uppgifter 
endast för utskick med anknytning till föreningens verksamhet och
lämnar inte ut uppgifterna till någon tredje part.

Vid kulturarrangemang och
studiecirklar samarbetar vi med:

Januari till december
2020

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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