
 
 

 
 
Medlemsmejl 
Vi i Naturskyddsföreningen Norrköping skickar medlemsmejl cirka 
en gång per månad med bland annat aktuell information om våra 
aktiviteter. Om du vill få mejl från oss kan du lägga till eller ändra din 
e-postadress på www.naturskyddsforeningen.se/komplettera.  
Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR. 
 
Vid kulturarrangemang och  
studiecirklar samarbetar vi med:   

Januari till december 
2022 

 
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 
Covid-19 bet sig fast även en stor del av 2021. Vår kretsstämma fick 
vänta ända fram till 2 september och först då kunde vi genomföra 
våra val och redovisa vår breda natur- och miljöverksamhet.  

Vi ser med förhoppning och glädje fram emot att träffas som 
vanligt igen under 2022. Vårt program för det kommande året 
innehåller en blandad kompott med aktiviteter som förhoppningsvis 
lockar många.  

2022 är ett viktigt valår då vi vill att politikerna vågar ge förslag på 
en politik som verkligen innebär en samhällsförändring när det gäller 
klimatfrågan och biologisk mångfald. Vi kommer att fortsätta driva 
opinion för våra frågor inom natur- och miljöpolitiken. Vill du hjälpa 
oss i detta viktiga arbete? Gå gärna med i Valgruppen som planerar 
att återuppta sin verksamhet inför valet. Läs mer om gruppen på 
norrkoping.naturskyddsföreningen.se. 

Vi har många olika arbetsgrupper där vi alltid behöver bli fler som 
stödjer och jobbar konkret med vår verksamhet. Du är varmt 
välkommen att vara med! 

Stefan Arrelid, ordförande 

 
Samåkning 
I årets program har vi tagit bort att vi samåker från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. Det beror på att Östra Promenaden är 
avstängd och för en del utflykter kan det vara bättre att samlas på 
någon annan plats för samåkning. Kontakta ansvarig för samåkning. 
Vi uppmuntrar till samåkning för miljöns skull. 
 

Fler ängsräddare behövs – kom med! 
Sedan 1991 sköter vi en äng vid Nybygget. Från 2020 arrenderar vi 
även skog och hagar där. Vi har tagit ner träd, kört med röjsåg, röjt 
sly, skapat död ved för insekter och fåglar samt sköter årligen 60 
fågelholkar. Arbetet sker i samarbete med kommunen och Holmen 
som vi arrenderar av. Kontakta Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, 
g.detry1@telia.com eller Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com om du vill veta mer.  

Omslagsfoto: Igelkott, fotad av Camilla Johansson. 

Insekter i eklandskapet  
Torsdag 24 november kl. 18.00 
Nicklas Jansson från Linköpings Universitet/Länsstyrelsen visar 
bilder och berättar inspirerande om insektslivet där ekar fått stå 
orörda under många hundratals år. Nicklas har levt med ett 
brinnande intresse för ”småkryp” sedan han var barn. Få kan fånga 
åhörarnas intresse som han. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7.  
Info: Christer Widlund, tel. 070 588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Vi byter prylar med varandra 
Lördag 26 november kl. 10.00/11.00–13.00 
I stället för att köpa nya saker så byter vi. Många av oss har prylar 
hemma som vi inte har använt på ett tag och som kan få ett nytt liv 
hos någon annan. Du kan byta max 5 saker (ej kläder och möbler) 
helt gratis! Det som blir över lämnar vi till en second hand-butik. 
Inlämning kl. 10.00-11.00. Utlämning kl. 11.00–13.00.   
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com, 
Lena Johansson, lena173@telia.com och Annika Stahlberg, 
annikastahlberg45@gmail.com 

December 
Luciasånger på Naturarium 
Lördag 10 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 
 

Välkommen att vara med i våra grupper 
Vi har flera grupper med fokus på olika ämnen, som till exempel 
skog, trafik och klimat. Du hittar mer information om grupperna och 
kontaktuppgifter på norrkoping.naturskyddsföreningen.se. 
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Vandring i Jursla Gammelskog  
Söndag 9 oktober kl. 10.00 
Vi bekantar oss med den vackra, mycket kuperade naturen med flera 
sjöar, badplats, högt berg med fin utsikt och en fornborg. En kort 
avstickare leder till en grotta, en annan till ett vindskydd. Totalt går vi 
ca. 5 km. Anders Wennerblad berättar vad det innebär att vara 
skötselansvarig för en av kommunens vandringsleder. Ta med 
matsäck. Du bör ha god förmåga att gå på branta bergiga stigar. 
Anmälan senast 8 oktober kl. 18.00 till Anders 0731-50 03 68.  
Samling vid info-tavlan ovan P-plats Lillsjön. Välkommen! 

Möt fjällpiparen – filmkväll med Ingemar Lind 
Onsdag 26 oktober kl. 19.00–21.00 
En film om en av fjällets doldisar, fjällpiparen. Ingemars dröm var att 
försöka följa denna fantastiska fågel en hel säsong uppe i det 
landskap vi kallar högfjället. Och drömmen blev till verklighet. 
Ingemar fick förmånen att följa fjällpiparen från uppvaktning, via 
äggläggningen fram tills dess att ungarna för första gången såg 
dagens ljus. Det blev ett oförglömligt möte, som han under denna 
kväll delar med sig av. 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 

November 
Höstlovsöppet på Naturarium 
Tisdag 1 november och torsdag 3 november 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: Per Olof Jansson, 070-241 74 22, per-olof.jansson@telia.com 

 

Januari 
Vinterfåglar vid Strömmen 
Lördag 15 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: Clas Tornefjell, 070-968 05 57, clas.tornefjell@gmail.com 

Februari 
Medlemmarnas bilder 
Torsdag 3 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.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info och anmälan: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Fröbytarkväll 
Måndag 7 februari kl. 18.00–20.00  
Om du har egna fröer ta med dem och dela 
med dig av dina kunskaper om odling. Kanske 
kan vi göra en gemensam beställning av fröer. 
Lokal: Opalen, Vilbergsgatan 151 
Info: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, 
ullamaritanilsson@gmail.com. Samarrangemang med Förbundet 
Organisk Biologisk Odling i Norrköping (FOBO). 
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Under ytan i Östersjön 
Torsdag 17 februari kl. 18.00 
Eva Siljeholm informerar oss vad som händer under ytan vid vår 
närmaste havskust. Hur påverkas den av den pågående 
klimatförändringen och vad ställer vi människor till med. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 0705 88 63 88, christer.widlund@telia.com 

Sportlovsöppet på Naturarium 
Måndag 21 feb., onsdag 23 feb., fredag 25 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. Vi erbjuder 
tillverkning av insektshotell att ta med hem och sätta upp för att 
gynna pollinerande insekter som solitärbin. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Vill du hjälpa till med samlingarna på Naturarium? Vi träffas ungefär 
en gång per vecka under höst, vinter och vår. Välkommen att höra 
av dig till Göran Esbjörnsson 076-808 80 36, g.detry1@telia.com  

Mars 

Välkommen till kretsstämma  
Torsdag 10 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 motioner på vad du tycker att vi i lokala föreningen ska göra 
kommande år. Motioner skickas till Stefan Arrelid senast 1 mars. 
Handlingar delas ut på mötet. Vi väljer ny styrelse, delar ut 
miljödiplom, säljer lotter med många fina vinster och bjuder på fika. 
Stämman avslutas med visning av bilder från Antarktis, fotade av 
Kjerstin Ferm Widlund och Christer Widlund  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, christer.widlund@telia.com 
och Stefan Arrelid, stefan.arrelid@telia.com 

Kulturnatten på Naturarium 
Lördag 24 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 
Upptäcktsfärd längs Kvarseboån 
Lördag 1 oktober kl. 10.00–11.30 
Vi startar nere vid Bråviken och tar oss upp utmed den slingrade ån i 
en djup ravin som faller totalt 30-35 m. Ravinen består av bland 
annat ädla lövträd, död ved och ormbunkar. Här finns kulturella spår 
av kvarn och såg och kanske får vi syn på strömstaren eller en 
lekande havsöring i vattnet simmande mellan näckmossbeklädda 
stenar. Ta med matsäck och klädsel efter väder. 
Samling: Badplatsen vid åns utlopp 
Info och anmälan: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, 
stefan.arrelid@telia.com 

Röjning i Glans kalkbrott  
Lördag 8 oktober kl. 09.30–14.00 
I de östra delarna av Östergötland finns det få platser med 
kalkberggrund. Lenbergsvik är en av dem. Där skulle den unika, 
kalkgynnade floran utarmas om inte området hölls öppet. Vi röjer 
därför kalkbrottet vår och höst vilket gynnar insekter och växter, inte 
minst alla orkidéer. Kalkbrottet är också ett vackert 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: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
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Utflykt till Esteröns naturreservat i Bråviken 
Lördag 20 augusti kl. 09.00–15.00.  
Dagsutflykt till Esterön med båt. Vi plockar skräp som flutit i land, 
besöker torpet Afrika och njuter samtidigt av naturreservatets 
skönhet. Det är nu 10:e året som vi städar stränderna. Åter kl. 15.00. 
Ingen kostnad. Ta med matsäck. Max 15 personer. 
Samling vid Lindö småbåtshamn kl 9.00. 
Info och anmälan senast 17 augusti till Marika Sjödin,  
073-387 91 61, marikasjodin@hotmail.com 

September 
Korvgrillning och röjning av sly på 
Nybyggeängen 
Lördag 10 september kl. 09.30–14.30 med korvgrillning 
Torsdag 15 september kl. 09.30–14.30 utan korvgrillning 
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. Till lunch bjuds på grillkorv 
med bröd och kaffebröd. Ta med handskar (redskap finns att låna). 
Föreningen står för resekostnader. 
Info och anmälan: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Följ med ut i svampskogen 
Söndag 18 september kl. 10.00, parkeringen vid Sörsjöns badplats 
Vi sprider oss i grupper i skogen och plockar det vi hittar i ca 1 
timme. Därefter samlas vi och går igenom svamparna, i 1 - 2 timmar. 
Vi grupperar dem i sina "familjer" och försöker sätta namn på dem. 
Vi kan också tipsa om bra matsvampar, vilka du ska undvika, och ger 
råd om hur svamparna bör hanteras och tillagas. Ta med svampkorg 
eller papperspåse och lunchmatsäck! 
Info: Elisabeth Flemsten, 0706-02 82 72, elsaflemsten@hotmail.com 
 
 

Vi söker fågelholksfaddrar! 
Söndag 13 mars kl. 10.00 
Kom och hjälp till och städa våra holkar i Folkparken, Enebyparken 
och vid Djäkneparksskolan. Vi startar i Folkparken och träffas vid 
parkeringen till Krematoriet. Vi kommer berätta om hur man sköter 
fågelholkar för att de inte ska bli en smittkälla för våra småfåglar, 
som vi vill ska flytta in i våra holkar. Det är alltid spännande att se 
vilka som varit bebodda och med vad för sorts fågel. Det går ofta att 
se på bomaterialet som fåglarna använt. Vi vill med denna aktivitet 
få fågelholksfaddrar som fortsättningsvis en gång om året kan sköta 
våra holkar, som finns på dessa platser och nya holkar som kommer 
sitta nära Östra Promenaden. Att sätta upp fågelholkar gynnar 
biologisk mångfald! 
Info: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com 

Utflykt med fågelskådning och korvgrillning i 
Marviken 
Söndag 20 mars.  
Samling på parkeringen i Marviken kl. 10.00. Ta med korv att grilla. 
Vi hoppas att det är en fin vårvinterdag då isen öppnat sig på 
Bosöfjärden och de nyanlända alfåglarna spelar upp sin kända 
alfågelsång. Andra sjöfåglar brukar också visa sig och en trevlig 
småfågelfauna i strandskogen. Björn Skalare kommer garanterat att 
kunna berätta om kraftstationen.  
Info och anmälan senast 15 mars, Per Olof Jansson, 070-241 74 22, 
per-olof.jansson@telia.com 

Ringmärkning av fåglar ett livsintresse 
Torsdag 24 mars kl. 18.00 
Juhani Vuorinen beskriver hur man ringmärkte på 60-talet, den tid 
Juhani själv kallar ”den vilda perioden”. Sedan får vi följa med och 
höra om dagens idoga arbete att förse fågelforskningen med 
underlag. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, christer.widlund@telia.com 
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April 
Gör en viktig insats och räfsa visset gräs och löv 
på Nybyggeängen vid Sörsjön 
Lördag 2 april kl. 10.00–15.00.  
Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som 
är ett hinder för de värdefulla örter som vi värnar. Får vi tid över 
rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. 
Ta med handskar och fika. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 6 april. 
Avsedd för nybörjare och tidigare kursdeltagare 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 med 
matsäck. Det går bra att anmäla sig efter startdatumet. 
Samling: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Anmälan: Jan Roos 011-12 48 36 

Röjning i Glans kalkbrott  
Lördag 9 april kl. 09.30–14.00.  
I de östra delarna av Östergötland finns det få platser med 
kalkberggrund. Lenbergsvik är en av dem. Där skulle den unika, 
kalkgynnade floran utarmas om inte området hölls öppet. Vi röjer 
därför kalkbrottet vår och höst vilket gynnar insekter och växter, inte 
minst alla orkidéer. Kalkbrottet är också ett vackert 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: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
 

 

Sly på hagarna vid Nybyggeängen  
Torsdag 14 juli kl. 9.30–14.00 
Vi tar bort sly i slänten mot söder vid den stora eken. Ta med fika 
och handskar (redskap finns att låna). Föreningen bjuder på 
resekostnader. 
Info och anmälan: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Lär dig slå med lie på Nybyggeängen 
Lördag 23 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. 
Samling kl. 10.30 uppe vid gården Nybygget.   
Info och anmälan senast 20 juli till Roger Drage, 070-406 02 07, 
roger.g.drage@gmail.com 

Traditionell slåtterdag på Nybyggeängen 
Lördag 30 juli kl. 09.30–15.00.  
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 Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Augusti 
Vi slår färdigt resten av Nybyggeängen  
Lördag 6 augusti kl. 09.30–14.00 (Slåttergubbsområdet) 
Lördag 13 augusti kl. 09.30–14.00 (Runes äng) 
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. Ta med fika och 
handskar. Föreningen står för resekostnader. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Örnbräken på hagarna vid Nybyggeängen 
Torsdag 16 juni kl. 9.30–14.00 
Vi tar bort örnbräken i skogen bakom ladan. Ta med fika och 
handskar (redskap finns att låna). Föreningen bjuder på 
resekostnader.  
Info och anmälan: Lena Johansson, 070-791 10 65, 
lena173@telia.com 

Örnbräken på hagarna söder om Nybygget  
Lördag 18 juni kl. 9.30–14.00 
Vi tar bort örnbräken i de båda hagarna söder om gården. Ta med 
fika och handskar (redskap finns att låna). Föreningen bjuder på 
resekostnader. 
Info och anmälan: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Juli 

Sly på hagarna vid Nybyggeängen  
Lördag 2 juli kl. 9.30–14.00 
Vi tar bort sly i skogen bakom ladan. Ta med fika och handskar 
(redskap finns att låna). Föreningen bjuder på resekostnader. 
Info och anmälan: Lena Johansson, 070-791 10 65, 
lena173@telia.com 

Vi fortsätter ta bort örnbräken och älggräs på 
Nybyggeängen 
Lördag 9 juli kl. 09.30–14.00.  
Vi fortsätter dra upp örnbräken och älggräs, samt tar bort sly, som 
missgynnar de växter vi vill värna. 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 och anmälan: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Vandring i Jursla Gammelskog  
Söndag 10 april kl. 10.00. 
Vi bekantar oss med den vackra, mycket kuperade naturen med flera 
sjöar, badplats, högt berg med fin utsikt och en fornborg. En kort 
avstickare leder till en grotta, en annan till ett vindskydd. Totalt går vi 
ca. 5 km. Anders Wennerblad berättar vad det innebär att vara 
skötselansvarig för en av kommunens vandringsleder. Ta med 
matsäck. Du bör ha god förmåga att gå branta bergiga stigar.  
Anmälan senast 9 april kl. 18.00 till Anders 0731-50 03 68.  
Samling vid info-tavlan ovan P-plats Lillsjön. Välkommen! 

Vi fortsätter räfsa på Nybyggeängen  
Lördag 23 april kl. 10.00–15.00 och 
Torsdag 28 april kl. 10.00–15.00 
Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som 
är ett hinder för de värdefulla örter som vi värnar. Får vi tid över 
rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. 
Ta med handskar och fika. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Utflykt med fågelskådning 
Tisdag 26 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 fikar vid fiskebodarna. Ta med 
matsäck och kikare. 
Samling vid Svensksundsvikens p-plats 17.30 
Info: Clas Tornefjell, 070-968 05 57, clas.tornefjell@gmail.com 

Valborg firas på Nybyggeängen vid Sörsjön 
Lördag 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. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com 
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Maj 
Guidning längs naturstigen vid Nybyggeängen 
Lördag 7 maj kl. 10.30–13.00 
Följ med på en vandring längs den vackra naturstigen till Duvhult och 
Nybygget från Sörsjön. Lär dig mer om områdets natur och 
kulturhistoria. Vi tittar också på olika slags fågelholkar. Vi går cirka 4 
km. Samarrangemang med Kultur- och fritidskontoret, Norrköpings 
kommun.  
Info och anmälan: Göran Esbjörnsson 076-808 80 36, 
g.detry1@telia.com 

Plantbytarkväll  
Måndag 9 maj kl. 18.00-20.00 
Vi byter plantor och erfarenheter över en kopp kaffe/te med bröd. 
Ta med plantor, sticklingar eller fröer om du har. 
Lokal: Opalen, Vilbergsgatan 151 
Info: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, ullamaritanilsson@gmail.com 
Samarrangemang: Fobo/Naturskyddsföreningen 

Svärtinge udde 
Lördag 14 maj kl. 10.00–12.00. Samling vid Billbäck arena, (nya 
sporthallen). Vi går cirka 3 km genom lätt terräng i eklandskapet. Ta 
med matsäck. 
Info och anmälan: Annika Stahlberg, 070-340 16 15 
annikastahlberg45@gmail.com 

Vår på Fjällmossen – Biologiska mångfaldens dag 
Söndag den 22 maj kl. 09.30–13.00.  
Följ med på en guidad vandring på en av södra Sveriges största 
mossar. På Fjällmossen kan du verkligen få känslan av att du 
befinner dig i norra Sverige. Vi vandrar ca 8 km på spänger och 
slingrade stigar för att titta på gamla stora tallar, den köttätande 
växten sileshår och andra växter och djur som hör ihop med livet på 
mossen. Ta med matsäck.  
Info och anmälan senast 20 maj till Stefan Arrelid, 072-728 20 75, 
stefan.arrelid@telia.com 

Grönskans betydelse för livsmiljön i staden 
Tisdag 24 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 och anmälan: Ingemar Hillerström, 070-216 23 12 
hillerstromingemar@gmail.com 

Juni 
Vi firar 75 år med stor fest på Nybygget!  
Söndag 5 juni på Världsmiljödagen, kl. 11.00-15.00 
Välkommen att fira med oss på Nybyggeängen med bland annat 
tipspromenad för både vuxna och barn, musik, allsång och 
vegetarisk lunch med dryck, samt kaffe och kaka. Ta gärna med 
mugg, tallrik och bestick. Åk gärna med Ekoturen till ängen! Bussen 
avgår från resecentrum kl. 10.00. 
Info och anmälan: Stefan, 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com, 
Annika, annikastahlberg45@gmail.com eller Göran, 076-808 80 36, 
g.detry1@telia.com 
Anmälan senast 25 maj. Meddela om du vill åka med bussen. 
Kostnad 100 kr för bussresa inkl. lunch och 50 kr för endast lunchen. 

Naturnatten 
Fredag 10 juni kl. 21.00-ca kl. 00.30.  
Ljud, dofter, synintryck, värme och kyla är vad som möter oss i 
försommarkvällen. Vi koncentrerar oss på nattskärrans sång. 
Info och anmälan: Clas Tornefjell, 070-968 05 57, 
clas.tornefjell@gmail.com 

Örnbräken och älggräs på Nybyggeängen 
Lördag 11 juni kl. 09.30–14.00.  
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: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Örnbräken och älggräs på Nybyggeängen 
Lördag 11 juni kl. 09.30–14.00.  
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: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Örnbräken på hagarna vid Nybyggeängen 
Torsdag 16 juni kl. 9.30–14.00 
Vi tar bort örnbräken i skogen bakom ladan. Ta med fika och 
handskar (redskap finns att låna). Föreningen bjuder på 
resekostnader.  
Info och anmälan: Lena Johansson, 070-791 10 65, 
lena173@telia.com 

Örnbräken på hagarna söder om Nybygget  
Lördag 18 juni kl. 9.30–14.00 
Vi tar bort örnbräken i de båda hagarna söder om gården. Ta med 
fika och handskar (redskap finns att låna). Föreningen bjuder på 
resekostnader. 
Info och anmälan: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Juli 

Sly på hagarna vid Nybyggeängen  
Lördag 2 juli kl. 9.30–14.00 
Vi tar bort sly i skogen bakom ladan. Ta med fika och handskar 
(redskap finns att låna). Föreningen bjuder på resekostnader. 
Info och anmälan: Lena Johansson, 070-791 10 65, 
lena173@telia.com 

Vi fortsätter ta bort örnbräken och älggräs på 
Nybyggeängen 
Lördag 9 juli kl. 09.30–14.00.  
Vi fortsätter dra upp örnbräken och älggräs, samt tar bort sly, som 
missgynnar de växter vi vill värna. 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 och anmälan: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Vandring i Jursla Gammelskog  
Söndag 10 april kl. 10.00. 
Vi bekantar oss med den vackra, mycket kuperade naturen med flera 
sjöar, badplats, högt berg med fin utsikt och en fornborg. En kort 
avstickare leder till en grotta, en annan till ett vindskydd. Totalt går vi 
ca. 5 km. Anders Wennerblad berättar vad det innebär att vara 
skötselansvarig för en av kommunens vandringsleder. Ta med 
matsäck. Du bör ha god förmåga att gå branta bergiga stigar.  
Anmälan senast 9 april kl. 18.00 till Anders 0731-50 03 68.  
Samling vid info-tavlan ovan P-plats Lillsjön. Välkommen! 

Vi fortsätter räfsa på Nybyggeängen  
Lördag 23 april kl. 10.00–15.00 och 
Torsdag 28 april kl. 10.00–15.00 
Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som 
är ett hinder för de värdefulla örter som vi värnar. Får vi tid över 
rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. 
Ta med handskar och fika. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Utflykt med fågelskådning 
Tisdag 26 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 fikar vid fiskebodarna. Ta med 
matsäck och kikare. 
Samling vid Svensksundsvikens p-plats 17.30 
Info: Clas Tornefjell, 070-968 05 57, clas.tornefjell@gmail.com 

Valborg firas på Nybyggeängen vid Sörsjön 
Lördag 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. 
Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, g.detry1@telia.com 
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April 
Gör en viktig insats och räfsa visset gräs och löv 
på Nybyggeängen vid Sörsjön 
Lördag 2 april kl. 10.00–15.00.  
Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs, på så sätt tar vi bort näring som 
är ett hinder för de värdefulla örter som vi värnar. Får vi tid över 
rycker vi även upp ljung och sly. Föreningen står för resekostnader. 
Ta med handskar och fika. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Fågel- och blomvandringar 
Onsdagar kl. 18.00. Start onsdag 6 april. 
Avsedd för nybörjare och tidigare kursdeltagare 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 med 
matsäck. Det går bra att anmäla sig efter startdatumet. 
Samling: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Anmälan: Jan Roos 011-12 48 36 

Röjning i Glans kalkbrott  
Lördag 9 april kl. 09.30–14.00.  
I de östra delarna av Östergötland finns det få platser med 
kalkberggrund. Lenbergsvik är en av dem. Där skulle den unika, 
kalkgynnade floran utarmas om inte området hölls öppet. Vi röjer 
därför kalkbrottet vår och höst vilket gynnar insekter och växter, inte 
minst alla orkidéer. Kalkbrottet är också ett vackert 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: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
 

 

Sly på hagarna vid Nybyggeängen  
Torsdag 14 juli kl. 9.30–14.00 
Vi tar bort sly i slänten mot söder vid den stora eken. Ta med fika 
och handskar (redskap finns att låna). Föreningen bjuder på 
resekostnader. 
Info och anmälan: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Lär dig slå med lie på Nybyggeängen 
Lördag 23 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. 
Samling kl. 10.30 uppe vid gården Nybygget.   
Info och anmälan senast 20 juli till Roger Drage, 070-406 02 07, 
roger.g.drage@gmail.com 

Traditionell slåtterdag på Nybyggeängen 
Lördag 30 juli kl. 09.30–15.00.  
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 Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Augusti 
Vi slår färdigt resten av Nybyggeängen  
Lördag 6 augusti kl. 09.30–14.00 (Slåttergubbsområdet) 
Lördag 13 augusti kl. 09.30–14.00 (Runes äng) 
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. Ta med fika och 
handskar. Föreningen står för resekostnader. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 
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Utflykt till Esteröns naturreservat i Bråviken 
Lördag 20 augusti kl. 09.00–15.00.  
Dagsutflykt till Esterön med båt. Vi plockar skräp som flutit i land, 
besöker torpet Afrika och njuter samtidigt av naturreservatets 
skönhet. Det är nu 10:e året som vi städar stränderna. Åter kl. 15.00. 
Ingen kostnad. Ta med matsäck. Max 15 personer. 
Samling vid Lindö småbåtshamn kl 9.00. 
Info och anmälan senast 17 augusti till Marika Sjödin,  
073-387 91 61, marikasjodin@hotmail.com 

September 
Korvgrillning och röjning av sly på 
Nybyggeängen 
Lördag 10 september kl. 09.30–14.30 med korvgrillning 
Torsdag 15 september kl. 09.30–14.30 utan korvgrillning 
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. Till lunch bjuds på grillkorv 
med bröd och kaffebröd. Ta med handskar (redskap finns att låna). 
Föreningen står för resekostnader. 
Info och anmälan: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com 

Följ med ut i svampskogen 
Söndag 18 september kl. 10.00, parkeringen vid Sörsjöns badplats 
Vi sprider oss i grupper i skogen och plockar det vi hittar i ca 1 
timme. Därefter samlas vi och går igenom svamparna, i 1 - 2 timmar. 
Vi grupperar dem i sina "familjer" och försöker sätta namn på dem. 
Vi kan också tipsa om bra matsvampar, vilka du ska undvika, och ger 
råd om hur svamparna bör hanteras och tillagas. Ta med svampkorg 
eller papperspåse och lunchmatsäck! 
Info: Elisabeth Flemsten, 0706-02 82 72, elsaflemsten@hotmail.com 
 
 

Vi söker fågelholksfaddrar! 
Söndag 13 mars kl. 10.00 
Kom och hjälp till och städa våra holkar i Folkparken, Enebyparken 
och vid Djäkneparksskolan. Vi startar i Folkparken och träffas vid 
parkeringen till Krematoriet. Vi kommer berätta om hur man sköter 
fågelholkar för att de inte ska bli en smittkälla för våra småfåglar, 
som vi vill ska flytta in i våra holkar. Det är alltid spännande att se 
vilka som varit bebodda och med vad för sorts fågel. Det går ofta att 
se på bomaterialet som fåglarna använt. Vi vill med denna aktivitet 
få fågelholksfaddrar som fortsättningsvis en gång om året kan sköta 
våra holkar, som finns på dessa platser och nya holkar som kommer 
sitta nära Östra Promenaden. Att sätta upp fågelholkar gynnar 
biologisk mångfald! 
Info: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com 

Utflykt med fågelskådning och korvgrillning i 
Marviken 
Söndag 20 mars.  
Samling på parkeringen i Marviken kl. 10.00. Ta med korv att grilla. 
Vi hoppas att det är en fin vårvinterdag då isen öppnat sig på 
Bosöfjärden och de nyanlända alfåglarna spelar upp sin kända 
alfågelsång. Andra sjöfåglar brukar också visa sig och en trevlig 
småfågelfauna i strandskogen. Björn Skalare kommer garanterat att 
kunna berätta om kraftstationen.  
Info och anmälan senast 15 mars, Per Olof Jansson, 070-241 74 22, 
per-olof.jansson@telia.com 

Ringmärkning av fåglar ett livsintresse 
Torsdag 24 mars kl. 18.00 
Juhani Vuorinen beskriver hur man ringmärkte på 60-talet, den tid 
Juhani själv kallar ”den vilda perioden”. Sedan får vi följa med och 
höra om dagens idoga arbete att förse fågelforskningen med 
underlag. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, christer.widlund@telia.com 
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Under ytan i Östersjön 
Torsdag 17 februari kl. 18.00 
Eva Siljeholm informerar oss vad som händer under ytan vid vår 
närmaste havskust. Hur påverkas den av den pågående 
klimatförändringen och vad ställer vi människor till med. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 0705 88 63 88, christer.widlund@telia.com 

Sportlovsöppet på Naturarium 
Måndag 21 feb., onsdag 23 feb., fredag 25 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. Vi erbjuder 
tillverkning av insektshotell att ta med hem och sätta upp för att 
gynna pollinerande insekter som solitärbin. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

Vill du hjälpa till med samlingarna på Naturarium? Vi träffas ungefär 
en gång per vecka under höst, vinter och vår. Välkommen att höra 
av dig till Göran Esbjörnsson 076-808 80 36, g.detry1@telia.com  

Mars 

Välkommen till kretsstämma  
Torsdag 10 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 motioner på vad du tycker att vi i lokala föreningen ska göra 
kommande år. Motioner skickas till Stefan Arrelid senast 1 mars. 
Handlingar delas ut på mötet. Vi väljer ny styrelse, delar ut 
miljödiplom, säljer lotter med många fina vinster och bjuder på fika. 
Stämman avslutas med visning av bilder från Antarktis, fotade av 
Kjerstin Ferm Widlund och Christer Widlund  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, christer.widlund@telia.com 
och Stefan Arrelid, stefan.arrelid@telia.com 

Kulturnatten på Naturarium 
Lördag 24 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 
Upptäcktsfärd längs Kvarseboån 
Lördag 1 oktober kl. 10.00–11.30 
Vi startar nere vid Bråviken och tar oss upp utmed den slingrade ån i 
en djup ravin som faller totalt 30-35 m. Ravinen består av bland 
annat ädla lövträd, död ved och ormbunkar. Här finns kulturella spår 
av kvarn och såg och kanske får vi syn på strömstaren eller en 
lekande havsöring i vattnet simmande mellan näckmossbeklädda 
stenar. Ta med matsäck och klädsel efter väder. 
Samling: Badplatsen vid åns utlopp 
Info och anmälan: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, 
stefan.arrelid@telia.com 

Röjning i Glans kalkbrott  
Lördag 8 oktober kl. 09.30–14.00 
I de östra delarna av Östergötland finns det få platser med 
kalkberggrund. Lenbergsvik är en av dem. Där skulle den unika, 
kalkgynnade floran utarmas om inte området hölls öppet. Vi röjer 
därför kalkbrottet vår och höst vilket gynnar insekter och växter, inte 
minst alla orkidéer. Kalkbrottet är också ett vackert 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: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 
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Vandring i Jursla Gammelskog  
Söndag 9 oktober kl. 10.00 
Vi bekantar oss med den vackra, mycket kuperade naturen med flera 
sjöar, badplats, högt berg med fin utsikt och en fornborg. En kort 
avstickare leder till en grotta, en annan till ett vindskydd. Totalt går vi 
ca. 5 km. Anders Wennerblad berättar vad det innebär att vara 
skötselansvarig för en av kommunens vandringsleder. Ta med 
matsäck. Du bör ha god förmåga att gå på branta bergiga stigar. 
Anmälan senast 8 oktober kl. 18.00 till Anders 0731-50 03 68.  
Samling vid info-tavlan ovan P-plats Lillsjön. Välkommen! 

Möt fjällpiparen – filmkväll med Ingemar Lind 
Onsdag 26 oktober kl. 19.00–21.00 
En film om en av fjällets doldisar, fjällpiparen. Ingemars dröm var att 
försöka följa denna fantastiska fågel en hel säsong uppe i det 
landskap vi kallar högfjället. Och drömmen blev till verklighet. 
Ingemar fick förmånen att följa fjällpiparen från uppvaktning, via 
äggläggningen fram tills dess att ungarna för första gången såg 
dagens ljus. Det blev ett oförglömligt möte, som han under denna 
kväll delar med sig av. 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 

November 
Höstlovsöppet på Naturarium 
Tisdag 1 november och torsdag 3 november 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: Per Olof Jansson, 070-241 74 22, per-olof.jansson@telia.com 

 

Januari 
Vinterfåglar vid Strömmen 
Lördag 15 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: Clas Tornefjell, 070-968 05 57, clas.tornefjell@gmail.com 

Februari 
Medlemmarnas bilder 
Torsdag 3 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.  
Lokal: Studiefrämjandet, Kungsgatan 53. 
Info och anmälan: Christer Widlund, tel. 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Fröbytarkväll 
Måndag 7 februari kl. 18.00–20.00  
Om du har egna fröer ta med dem och dela 
med dig av dina kunskaper om odling. Kanske 
kan vi göra en gemensam beställning av fröer. 
Lokal: Opalen, Vilbergsgatan 151 
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 
Covid-19 bet sig fast även en stor del av 2021. Vår kretsstämma fick 
vänta ända fram till 2 september och först då kunde vi genomföra 
våra val och redovisa vår breda natur- och miljöverksamhet.  

Vi ser med förhoppning och glädje fram emot att träffas som 
vanligt igen under 2022. Vårt program för det kommande året 
innehåller en blandad kompott med aktiviteter som förhoppningsvis 
lockar många.  

2022 är ett viktigt valår då vi vill att politikerna vågar ge förslag på 
en politik som verkligen innebär en samhällsförändring när det gäller 
klimatfrågan och biologisk mångfald. Vi kommer att fortsätta driva 
opinion för våra frågor inom natur- och miljöpolitiken. Vill du hjälpa 
oss i detta viktiga arbete? Gå gärna med i Valgruppen som planerar 
att återuppta sin verksamhet inför valet. Läs mer om gruppen på 
norrkoping.naturskyddsföreningen.se. 

Vi har många olika arbetsgrupper där vi alltid behöver bli fler som 
stödjer och jobbar konkret med vår verksamhet. Du är varmt 
välkommen att vara med! 

Stefan Arrelid, ordförande 

 
Samåkning 
I årets program har vi tagit bort att vi samåker från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. Det beror på att Östra Promenaden är 
avstängd och för en del utflykter kan det vara bättre att samlas på 
någon annan plats för samåkning. Kontakta ansvarig för samåkning. 
Vi uppmuntrar till samåkning för miljöns skull. 
 

Fler ängsräddare behövs – kom med! 
Sedan 1991 sköter vi en äng vid Nybygget. Från 2020 arrenderar vi 
även skog och hagar där. Vi har tagit ner träd, kört med röjsåg, röjt 
sly, skapat död ved för insekter och fåglar samt sköter årligen 60 
fågelholkar. Arbetet sker i samarbete med kommunen och Holmen 
som vi arrenderar av. Kontakta Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, 
g.detry1@telia.com eller Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com om du vill veta mer.  

Omslagsfoto: Igelkott, fotad av Camilla Johansson. 

Insekter i eklandskapet  
Torsdag 24 november kl. 18.00 
Nicklas Jansson från Linköpings Universitet/Länsstyrelsen visar 
bilder och berättar inspirerande om insektslivet där ekar fått stå 
orörda under många hundratals år. Nicklas har levt med ett 
brinnande intresse för ”småkryp” sedan han var barn. Få kan fånga 
åhörarnas intresse som han. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7.  
Info: Christer Widlund, tel. 070 588 63 88, 
christer.widlund@telia.com 

Vi byter prylar med varandra 
Lördag 26 november kl. 10.00/11.00–13.00 
I stället för att köpa nya saker så byter vi. Många av oss har prylar 
hemma som vi inte har använt på ett tag och som kan få ett nytt liv 
hos någon annan. Du kan byta max 5 saker (ej kläder och möbler) 
helt gratis! Det som blir över lämnar vi till en second hand-butik. 
Inlämning kl. 10.00-11.00. Utlämning kl. 11.00–13.00.   
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com, 
Lena Johansson, lena173@telia.com och Annika Stahlberg, 
annikastahlberg45@gmail.com 

December 
Luciasånger på Naturarium 
Lördag 10 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 
 

Välkommen att vara med i våra grupper 
Vi har flera grupper med fokus på olika ämnen, som till exempel 
skog, trafik och klimat. Du hittar mer information om grupperna och 
kontaktuppgifter på norrkoping.naturskyddsföreningen.se. 



 
 

 
 
Medlemsmejl 
Vi i Naturskyddsföreningen Norrköping skickar medlemsmejl cirka 
en gång per månad med bland annat aktuell information om våra 
aktiviteter. Om du vill få mejl från oss kan du lägga till eller ändra din 
e-postadress på www.naturskyddsforeningen.se/komplettera.  
Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR. 
 
Vid kulturarrangemang och  
studiecirklar samarbetar vi med:   

Januari till december 
2021 

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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