
 
 

Program 

Januari till december 
2023 



Hälsning från ordförande  
2022 blev ännu ett förlorat år där mänskligheten inte fått 
uppleva en tydlig vändning av den globala 
uppvärmningen för att uppfylla Parisavtalets mål om en 
ökning på max 2 grader medeltemperatur.  

I Sverige har vissa beslutsfattare och många medborgare 
oroat sig mera över höjda elpriser, bensin- och 
dieselkostnader. Naturskyddsföreningen har både 
nationellt och lokalt kämpat för att få en ändring till ett 
hållbart klimat, biologisk mångfald och ökat skydd av 
värdefull natur samt ett skogsbruk utan 
kalhyggesavverkning.  

Nu håller du i din hand vårt program för 2023 som vi är 
stolta över att kunna presentera. Här finner du många 
aktiviteter ute i naturen samt intressanta föredrag. Vi har 
också många engagerade medlemmar i olika 
arbetsgrupper och här i programmet kan du ta del av allt 
arbete och gemenskap som ska ske på Nybyggets ängs- 
och hagmarker. 

En nyhet i årets program är ett medlemsmöte i oktober, 
där du som medlem får träffa styrelsen och 
representanter från arbetsgrupper och höra om deras 
arbeten, samt berätta dina tankar om det vi gör och vad 
du saknar. 

Välkommen till ett nytt år där vi tillsammans får 
naturupplevelser och skyddar natur och miljö! 

  Stefan Arrelid, ordförande 
______________________________________________ 
 
Foto första sidan: Ladan på gården Nybygget med 
humleblomster i förgrunden. Fotad av Jan Axelsson. 



Samåkning  
Meddela ansvarig för aktiviteten om du har plats i bilen 
eller vill åka med någon. Vi uppmuntrar till samåkning för 
miljöns skull. 

Naturarium  

Vill du hjälpa till med samlingarna? 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. 

Valberedningen behöver förstärkning, hör av dig till 

Stefan Arrelid 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com. 

Nybyggets ängs- och hagmark, kom med!  
I över 30 år har föreningen varit aktiv för att bevara 
flora och fauna vid gården Nybygget, som ligger 1 km 
söder om Sörsjön. Området är ett Natura 2000-
område och från 2020 arrenderar föreningen ca 6,5 
ha, bestående av ängsmark, betesmark och lite 
skogsmark. Vi samarbetar med kommunen och 
Holmen Skog som är markägare. Den största 
arbetsinsatsen görs på sommaren, i samband med 
slåtter, men på våren och hösten görs också en del. Vi 
har tagit ner träd, röjt sly, skapat död ved för insekter 
och fåglar samt sköter årligen 60 fågelholkar. Vår 
arbetsinsats har gett synliga resultat och flera örter 
blommar nu rikligare än på många år. Kom med i 
arbetsgemenskapen och njut av blomsterprakt, 
fjärilsfladder och fågelsång! Föreningen står för 
resekostnader.  
Kontakta Jan Axelsson, 073-587 04 95, 
mirjamidestrom@gmail.com eller Cecilia Ambjörn, 
070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com om du vill 
veta mer. 

mailto:g.detry1@telia.com
mailto:stefan.arrelid@telia.com
mailto:mirjamidestrom@gmail.com


Januari 
 
Vinterfåglar vid Strömmen  
Lördag 14 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 
 
Utflykt till Gotska Sandön 
Resa någon gång v 26–27. Tänker en tur med kanske 3 
övernattningar. Hör av dig till Agneta Kornebrant under 
februari, så hon kan boka resan i god tid, samt så ni kan 
träffas för att planera tillsammans, 
agnetakornebrant@gmail.com. 
 

Fröbytarkväll  
Måndag 6 februari kl. 17.00–19.00  

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: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Info: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, 
ullamaritanilsson@gmail.com.  
Samarrangemang Förbundet Organisk Biologisk Odling i 
Norrköping (FOBO)/Naturskyddsföreningen.  

mailto:clas.tornefjell@gmail.com
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Sportlovsöppet på Naturarium  
Måndag 20 februari, onsdag 22 februari, fredag 24 
februari. 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: Per Olof Jansson, 070-241 74 22,  
per-olof.jansson@telia.com. 

Mars 
  
Välkommen till kretsstämma  
Torsdag 9 mars kl. 18.00–21.00 
Vi bjuder in alla våra medlemmar till 
årsmöte/kretsstämma. Då tar vi beslut om kretsens 
budget och verksamhetsplan. Vi väljer ny styrelse, delar 
ut miljödiplom, säljer lotter med många fina vinster och 
bjuder på fika. Handlingar delas ut på mötet. Som 
medlem kan du skicka in motioner på vad du tycker att vi 
ska arbeta med under året. Skicka till Stefan Arrelid 
senast 1 mars.  
Kl 18.00 börjar vi med föredrag av Eva Siljeholm 
”Naturskydd i skogen - hur och varför” Eva berättar om 
hur Länsstyrelsen inventerar naturvärden i skogen, hur 
processen med områdesskydd går till och varför vi 
behöver skydda delar av skogen. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com och Stefan Arrelid, 
stefan.arrelid@telia.com. 

mailto:stefan.arrelid@telia.com


Klimatförändringar i Sverige och deras 
betydelse för jord- och skogsbruk  
Torsdag 23 mars kl. 18.00, Abhay Devasthale, 
forskningsledare på SMHI.  
Nästan 90 procent av det svenska jordbruket är direkt 
beroende av regn. Det betyder att förändringarna i 
nederbörd, solstrålning, molnighet och markfuktighet har 
stor betydelse för avkastning och anpassning. Här 
presenteras resultat från forskningen om vad som hänt 
under de senaste decennierna. Vilka regioner håller på 
att bli torrare/soligare eller blötare/mörkare? Vilken 
betydelse har förändringarna för Sveriges jord- och 
skogsbruk?  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7  
Info: Christer Widlund, 070-588 63 88, 
christer.widlund@telia.com. 
 

April 
  
I april startar arbetet på ängen på Nybygget 
vid Sörsjön.  
Alla arbetstillfällen finns samlade i slutet av 
programmet. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Utflykt med fågelskådning och korvgrillning i 
Marviken  
Söndag 2 april 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 sång. Andra 
sjöfåglar brukar också visa sig och en trevlig 
småfågelfauna i strandskogen. Björn Skalare kommer 
garanterat att berätta om kraftstationen.  
Samling på parkeringen i Marviken kl. 10.00. 
Info och anmälan senast 15 mars, Per Olof Jansson, 
070-241 74 22, per-olof.jansson@telia.com 

Fågel- och blomvandringar  
Onsdagar kl. 18.00. Start 5 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. 
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Byggplaner på jordbruksmark och tätortsnära 
natur  
Måndag 17 april kl. 18.00 
Genomgång av hur samhällsplanering går till och 
Naturskyddsföreningens granskning av planerna. Lätt 
vandring på fina stigar i vackra marker för omtvistade 
byggplaner via Unnerstadskogen ner till Bråviken. 
Samling P-plats för veterinärklinik Marby Stall där vi får 
parkera. Kort info om verksamheten. Alternativt buss 11 
till Abborreberg och promenad eller cykel. Ta med fika.  
Anmälan: anders.wennerblad@telia.com, 073-150 03 68 
senast kl. 20.00 dagen innan.  

Utflykt med fågelskådning  
Tisdag 25 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 infarten/busshållplatsen Beteby vid 
Arkösundsvägen kl. 17.30. Meddela om du åker buss ut 
så hämtar vi upp dig.  
Info: Clas Tornefjell, 070-968 05 57, 
clas.tornefjell@gmail.com. 

Plantbytarkväll  
Onsdag 26 april kl. 17.00-19.00 
Vi byter plantor och erfarenheter över en kopp kaffe/te 
med bröd. 
Ta med plantor, sticklingar eller fröer om du har. 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A 
Info: Ulla Nilsson, 070-560 20 04, 
ullamaritanilsson@gmail.com 
Samarrangemang Fobo/Naturskyddsföreningen. 

mailto:anders.wennerblad@telia.com
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Konsten att skapa en örtrik insektsbiotop 

Torsdag 27 april, kl. 18.00, Peter Korn 
På Syltenberget (mot norr) har en blomrik miljö etablerats 
tillsammans med den internationellt erkände 
trädgårdsmästaren Peter Korn, som en del av 
forskningsprojektet Timescape garden (KTH, Norrköpings 
kommun, Vinnova, m.fl.). Peter har lång erfarenhet av 
restaurering av "biologiska öknar", såsom gräsmattor, 
vägbankar och parkytor. Nu ges ett annorlunda och delvis 
revolutionerande perspektiv på konsten att odla, plantera 
och bygga miljöer av stor betydelse för insekter och 
växter. Föreläsningen anordnas gemensamt av 
Naturskyddsföreningen och Norrköpings kommun.  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7 
Anmälan: Cecilia Ambjörn,  cecilia.ambjorn@gmail.com, 
070-978 44 88. 
 

Lätt vandring i Djuröns naturreservat 
Fredag 28 april kl. 10.00 
Vi följer leden genom reservatet i 1,5 tim bland ekar och 
vitsippor. Sittlapp o fika medtages.  
Samling: P-plats vid infarten till Djuröns naturreservat. 
Anmälan: Anders 073-150 03 68, 
anders.wennerblad@telia.com 27 april före kl. 18.00. 

https://www.google.com/maps/search/Salt%C3%A4ngsgatan+7?entry=gmail&source=g
mailto:cecilia.ambjorn@gmail.com
mailto:anders.wennerblad@telia.com


Valborg firas på Nybyggeängen vid Sörsjön  
Söndag 30 april kl. 19.00 

Välkommen att fira vårens ankomst vid elden och med 

morkullorna. Vi hälsar våren med en skymningspromenad 

kring gården och sång vid elden. Ta med matsäck, 

grillkorv, varma kläder och kikare. 

Info: Göran Esbjörnsson, 076-808 80 36, 

g.detry1@telia.com. 

Maj  

Trädgårdslust vid Färgaregården 

Handla miljövänligt gruppen finns där och säljer olika 
produkter som är bra för naturen, holkar, bihotell tex. Info 
material och böcker finns också. 

Svärtinge udde 
Lördag 13 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. 

 

 

 

 

 



Upptäcktsfärd längs Kvarseboån – Biologiska 

mångfaldens dag  
Lördag 20 maj kl. 10.00–12.30 

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 hackspetten och 

andra fåglar som trivs i ravinens lummiga grönska. Vi 

avslutar vandringen med att undersöka livet under ytan i 

ån. Ta med matsäck och klädsel efter väder. 

Samling: Badplatsen vid åns utlopp kl. 10.00. 

Info och anmälan: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, 

stefan.arrelid@telia.com. 

 

Grönskans betydelse för livsmiljön i staden 
Tisdag 23 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. 

 

 

 

 

mailto:stefan.arrelid@telia.com


Juni 
  
Utflykt till Marmorbruket i Kolmården  
Lördag 3 juni kl.10.00–ca 12.30 
Visning av Marmorbruksmuseet med guide (40 kr per 
person), promenad till utsiktsplatsen Tittut. Kaffepaus 
med utsikt över Bråviken. Floravandring till gamla 
lastkajen och tillbaka till P-platsen. Obs. brant terräng, 
men alternativ väg finns. Tag med eget fika. 
Samling: P-platsen kl. 10.00.  
Info och anmälan: annikastahlberg45@gmail.com,  
070-340 16 15. 

Medarbetarutflykt till Rodga säteri 
Torsdag 8 juni kl. 17.00–18.30 
Föreningen vill tacka sina medlemmar för fina insatser. 
Det serveras smörgås, kaka, kaffe/te hos prisbelönta Lina 
på ”Rodga Spis”. Vi börjar med en guidning i den anrika 
herrgården med historik från olika ägare och verksamhet 
sedan 1600-talet till idag.  
Samåkning: kl. 16.30 från Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan. 
Info och anmälan senast 5 juni kl. 18.00 till 
anders.wennerblad@telia.com, 073-150 03 68. 

Visning av Örtagården vid Brostugan.  
Lördag 17 juni kl. 10.00-12.00.  
Samling vid Brostugan kl.10.00. Tag med fika.  
Info och anmälan: Jan Persson, 
jan.oskar58@gmail.com. 

 

mailto:annikastahlberg45@gmail.com
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Juli 
  
Lär dig slå med lie på Nybyggeängen  
Lördag 22 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. 
 

Augusti 
  
Utflykt till Esteröns naturreservat i Bråviken 

Lördag 19 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 11:e året som vi 
städar stränderna. Åter kl. 15.00/15.30. Ingen kostnad. Ta 
med matsäck. Max 10 personer. 
Samling: Lindö småbåtshamn kl 9.00 och 9.30, båten tar 
5 personer åt gången. 
Info och anmälan senast 17 augusti till Marika Sjödin, 
073-387 91 61, marikasjodin@hotmail.com. 

Visning av Örtagården vid Brostugan.  
Lördag 26 augusti kl. 10.00- 12.00.  
Samling vid Brostugan kl.10.00. Tag med fika.  
Info och anmälan: Jan Persson, 
jan.oskar58@gmail.com. 

 

mailto:roger.g.drage@gmail.com
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Kom och besök Joeys trädgård 

Lördag 26 augusti kl. 18:00 Veteklintvägen 34, 
Skärblacka 
Om en insekt var trädgårdsmästare, hur skulle då 
trädgården se ut? Och hur skulle den harmonisera med 
en trädgård som utformats av en människa? Joeys 
trädgård är skapad av Abhay Devasthale och hans hustru 
och är ett försök att besvara denna fråga. 
https://svensktradgard.se/besokstradgardar/joey-s-
tradgard/ 
Samling för samåkning: Östra 
Promenaden/Hospitalsgatan kl. 17.30. 
Anmälan: Christer Widlund på sms 070-588 63 88.  

September 

Följ med ut i svampskogen  
Söndag 17 september kl. 10.00  
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! 
Samling: Parkeringen vid Sörsjöns badplats. 
Info: Elisabeth Flemsten, 070-602 82 72, 
elsaflemsten@hotmail.com. 

 

 

 

https://svensktradgard.se/besokstradgardar/joey-s-tradgard/
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Vandring i Jursla Gammelskogs fina 
naturreservat  
Fredag 22 september kl. 10.00 
Krävande vandring i 3 tim. Vindskydd, sjöar, fornborg och 
grotta. Sittlapp o fika medtages.  
Samling: Första P-platsen före Lillsjön med anslag Jursla 
Gammelskog. 
Anmälan: Anders 073-150 03 68, 
anders.wennerblad@telia.com 21 sep före 18.00. 

Höst på Fjällmossen  
Lördag 30 september kl. 09.30–13.30 

Följ med på en guidad höstvandring 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 slingrande stigar för 

att titta på gamla stora tallar, växter och djur som hör ihop 

med livet på mossen. Ta med matsäck.  

Info och anmälan: senast 27 sep till Stefan Arrelid,  

072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com. 

Kulturnatten på Naturarium  
Lördag 30 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: Stina Karlsson, 073-633 59 63, 
stinae.karlsson@live.se. 

 

mailto:anders.wennerblad@telia.com


Oktober 
  
Miljövänliga veckan, vecka 40 
Handla miljövänligt gruppen har utställningar på 
biblioteken runt om i Norrköping.  

Träffa styrelsen och alla arbetsgrupper  

Vad är viktigt att jobba med och hur vill du bidra? 
Torsdag 12 oktober kl. 18.00-20.00.  
En öppen och bred ”idékväll” om vår verksamhet. Vad vill 
du? Perfekt för nya medlemmar och för dig som är 
nyfiken. Vi presenterar alla våra arbetsgrupper och vad vi 
idag jobbar med. Fika bjuds.  
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Anmälan senast 9 oktober kl. 18.00 till: 
anders.wennerblad@telia.com, 073-150 03 68. 

Mitt stora äventyr  
Onsdag 25 oktober, kl. 19.00-21.00 
Ingemar Lind berättar om när de letade efter en tranunge 
som färgmärkts i Sverige. Det var 50.000 tranor i 
Estramadura i Spanien på en yta lika stor som 
Västergötland. Det var tjurar överallt, så man måste åka i 
bil. Dagen före hemfärd hittade de äntligen tranan bland 
en flock på 1000 tranor. De såg den i 2 minuter på 500 m 
avstånd.  
Vi har lotteri med många fina vinster. Inträde inklusive fika 
50 kr/person (40 kr för senior). 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7.  
Info och anmälan: Dagny Jonsson, 011-13 30 13, 

systerdagny hotmail.com.  

 

mailto:anders.wennerblad@telia.com


Höstlovsöppet på Naturarium  
Tisdag 31 oktober och torsdag 2 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. 

November 
  
Motala ströms betydelse för Norrköping och 
Östergötland 

Torsdag 16 november kl. 18.00-19.30 

Sten Bergström berättar om Motala ström och dess 
betydelse för samhällets utveckling i Norrköping och 
Östergötland. Sten är expert på vatten- och klimatfrågor 
och har varit verksam vid SMHI under ett helt yrkesliv, 
bland annat som forskningschef. Efter sin pensionering 
har han medverkat i flera böcker om Sveriges sjöar och 
vattendrag. 
Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88. 
 

 
 
 
 



December 
  
Julmarknad på Arbetets museum 
Första adventhelgen finns Handla miljövänligt gruppen 
där med försäljning, quiz och information. 
 

Luciasånger på Naturarium 
Lördag 9 december kl. 14.00–16.00 
Vår traditionella samling inför julen på Naturarium. 
Allsång med julvisor. Vi bjuder på glögg, lussekatter och 
kaffe. Välkomna! 
Lokal: Naturarium, Östra Promenaden 7A. 
Info: Styrelsen, norrkoping@naturskyddsforeningen.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Välkommen att vara med i våra arbetsgrupper 

Trafikgruppen, Ingemar Hillerström,  
hillerstromingemar@gmail.com 
Klimatgruppen, Lotta Lanne, Lotta@lanne.se 
Ängsgruppen, Cecilia Ambjörn,  
cecilia.ambjorn@gmail.com, Göran Esbjörnsson, 
g.detry1@telia.com  
Plangruppen, Anders Wennerblad, 
anders.wennerblad@telia.com 
Naturariegruppen, Göran Esbjörnsson, 
g.detry1@telia.com 
Svampgruppen Boletus, Elisabeth Flemsten, 
elsaflemsten@hotmail.com 
Botanikgruppen, Göran Göransson, 
goran.goransson@glocalnet.net 
Handla miljövänligt-gruppen, Sonja Larsson-McCann, 
sonja.larsson-mccann@telia.com 
Natursnokarna, Josefin Ragge, josra81@hotmail.com 
Sånggruppen, Maja Brandt, majabrandt01@gmail.com 

Du hittar mer information om gruppernas verksamhet och 
kontaktuppgifter på 
norrkoping.naturskyddsföreningen.se 

Vill du vara värd på Kopparholmarna i sommar, kontakta 
Anders Wennerblad, 073-150 03 68. 

Medlemmar i Styrelsen, se hemsidan. 
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Ängen, alla insatser under året 

April 
  

Vi räfsar (fagar) löv och visset gräs 
Lördag 15 april kl. 9.30-14.00 
Torsdag 20 april kl. 17.30-20.30 
Lördag 22 april kl. 9.30-14.00 
Vi fagar ängsmarkerna. På så sätt tar vi bort näring från 
ängarna och det gynnar sällsynta örter. Får vi tid över 
rycker vi upp ljung och sly. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com och Jan Axelsson,  
073-587 04 95, mirjamidestrom@gmail.com. 

 

Juni – Juli 
  

Örnbräken, älggräs och nattvioler 
Lördag 10 juni kl. 9.30-14.00 
Torsdag 15 juni kl. 9.30-14.00 
Lördag 8 juli kl. 9.30-14.00 
Vi drar upp örnbräken, som har blivit ett problem 
genom sin effektiva spridning. Vi minskar även 
älggräset genom att rycka upp det. Glöm inte 
handskar! 
Nattviolerna är vi däremot rädda om och den 8 juli 
letar vi upp de tre olika arterna som växer vid 
Nybygget och studerar deras olika kännetecken. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com och Jan Axelsson,  
073-587 04 95, mirjamidestrom@gmail.com. 
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Röjning av sly 

Torsdag 13 juli kl. 17.30-20.30 
I ängar och hagmarker brukar det komma upp sly. En 
del betar fåren, men resten drar vi upp med rötterna, 
och om det inte går så klipper vi med sekatör. 
Redskapen finns att låna. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com och Jan Axelsson,  
073-587 04 95, mirjamidestrom@gmail.com. 
 

Slåtter med motorredskap 
Onsdag 26 juli kl. 9.30-14.00 
Som förberedelse, inför den traditionella slåtterdagen, 
slås några ängsytor nordväst om gården med maskin. 
Vi gör det för att underlätta slåtterdagsarbetet och att 
gräset ska torka och fröa av sig några dagar före 
räfsning. Denna dag finns det möjlighet att prova på 
att köra slåtterbalk och/eller röjsåg med treudd. Vi 
behöver bli flera som kör röjsåg. 
Info och anmälan senast 24 juni till Jan Axelsson, 
073-587 04 95, mirjamidestrom@gmail.com. Det är 
viktigt att göra anmälan eftersom datum kan komma 
att ändras vid dålig väderlek. 
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Traditionell slåtterdag på 
Nybyggeängen 
Lördag 29 juli kl. 9.30-15.00 
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 och 
räfsor 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. Tag med tallrik, 
sked och mugg och egen fika till förmiddagen. 
Info och anmälan senast 24 juli till Cecilia Ambjörn, 
070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com 

 

Augusti 
  

Slåtter med lie och röjklinga och 
räfsning 

Onsdag 2 augusti kl. 9.30-14.00 
Lördag 5 augusti kl. 9.30-14.00 
Onsdag 9 augusti kl. 9.30-14.00 
Lördag 12 augusti kl. 9.30-14.00 
Onsdag 16 augusti kl. 9.30-14.00 
Den 2 augusti fortsätter vi att slå området, där 
slåttergubbarna växer, med lie. Samtidigt slår vi 
Natura 2000-området utmed fägatan med röjklinga 
och räfsar gräset på stora ängsområdet. På samma 
sätt fortsätter vi de andra dagarna tills alla ytor, som är 
klassade som ängsytor, är välhävdade. 
Info: Cecilia Ambjörn, 070-978 44 88, 
cecilia.ambjorn@gmail.com och Jan Axelsson,  
073-587 04 95, mirjamidestrom@gmail.com. 
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Räfsning och info om fältgentianorna 
Lördag 19 augusti kl. 9.30-14.00 
Om allt slåtterarbete har gått enligt plan återstår 
endast en del räfsning söder om gården. Efteråt blir 
det en guidning på området där fältgentianorna växer. 
Både den tidiga och sena fältgentianan studeras. 
Info: Jan Axelsson, 073-587 04 95, 
mirjamidestrom@gmail.com. 

 

September 
  

Korvgrillning och röjning av sly 
Lördag 9 september kl. 9.30-14.30 
Vi röjer sly, tar bort ljung och eldar. Vi lär ut hur man 
hävdar ängsmark, framför allt genom praktiskt arbete. 
Tag med förmiddagsfika och dryck till lunchen. Till 
lunch bjuds på grillkorv med bröd och kaffebröd. 
Info och anmälan senast 7 sep till Cecilia Ambjörn, 
070-978 44 88, cecilia.ambjorn@gmail.com. 
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Medlemsmejl 
Vi i Naturskyddsföreningen Norrköping skickar 
medlemsmejl cirka en gång per månad med 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:  
 
 
 
 
 

Naturarium  
Östra Promenaden 7A  

602 28 Norrköping 

Föreningens plusgiro: 32 96 76-1 
Mail: norrkoping@naturskyddsforeningen.se 

Hemsida: norrkoping.naturskyddsforeningen.se  

Vi finns på Facebook: 
facebook.com/naturskyddsforeningennorrkoping 

och på Instagram: @snfnorrkoping 
 
 
 

http://www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se/

