
Värmdö

Program vår 2015

 Aktiviteter 

9 feb: ecocide – naturens rättigheter
Framtidsakademin: Vi lever i en tid av artutrotning och 
förstörelse av ekosystem, och behovet av nya förhållningssätt 
blir allt tydligare. Hur kan spelreglerna för vad som är tillåtet 
att göra mot ekosystemen förändras? Pella Thiel arbetar för en 
internationell lagstiftning mot livsförstörelse, tilsammans med 
många andra världen över. Samarrangemang med Miljöpartiet. 
Alla intresserade välkomna!
Läs mer på www.endecocide.se
Tid och plats: 17.30-19.00 Bion i Gurraberg

3 mars: Årsmöte
Välkommen på årsmötet – en chans för alla medlemmar att 
vara med och bestämma vad föreningen ska göra. Direkt efter 
årsmötet har vi ett öppet samtal om Värmdös framtid: Hur ska vi 
jobba på lokal nivå för ett hållbart Värmdö? 
Plats: Ungkulturuset Gurraberg. Tid: 18.00-20.00.

7 april: Besök på en giftfri förskola
Ingaröbon Cecilia Ramning har startat Stockholms stads första 
giftfria förskola. Här nöjer man sig inte med att plastbanta – på 
förskolan Fyra Elementen har ett omfattande detektivarbete gjorts 
för att hitta bra och hållbara lösningar. Naturskyddsföreningen 
bjuder på kaffe och smörgås. 
Tid och plats: 17.30-19.00 Tegelviksgatan 45 Stockholm

12 april: Hylla myllan
I år är FN:s internationella Year 
of  Soils! Om det är någonting 
vi borde hylla så är det väl 
matjorden – utan en frisk jord 
står vi oss slätt. Välkommen till 
Skenora gård och hylla myllan 
med oss. Hur får man en frisk 
jord som ger mycket tillbaka? 

Upptäck gynnsamma samarbeten med höns, grisar, ankor och 
maskar. Lär dig kompostera, täckodla potatis och använda biokol. 
Delta i invigningen av vårt utedass! Fika till försäljning. Ta med 
picknick om du vill.
Tid och plats: 11-14, Skenora gård, Östernäsvägen 21. Åk bil 
mot Eknäs och sväng mot Östernäs. Buss 430 från Slussen är 
framme 11.53 – lifta från hpl Skälsmara eller gå tre kilometer.

18 april: Naturssnokarna vårstädar
NATURSNOKARNA
                 
 
                    

Även naturen behöver städas. Vi plockar skräp och städar 
upp. Varför slänger folk skräp i naturen? Vad kan man 
slänga i naturen och vad ska man inte slänga? Vi gör en 
gemensam eld och äter medhavd matsäck. Följ 

Natursnokarnas skyltar, busshållplats Återvall, Ingarö. Inställt vid 
regn, meddelas via 
facebooksidan. För alla barn 
med sin vuxen, ingen 
föranmälan.
Kontakt: Jannike Norlin, 
070-582 15 52 eller 
jannikenorlin@hotmail.com
Tid: 10-12 Plats: 
Återvallssjön, badplatsen.

18 april: klädbytardagen
Naturskyddsföreningens succé med klädbytardagar fortsätter. 
Förra året slogs rekord i antal klädbyten med över 100 
arrangemang över hela landet. Ta med dig max fem fina och 
fräscha plagg, skor i nyskick eller fina accessoarer. För varje 
plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg. Det 
är helt gratis. För inlämning av kläder kommer mer info på vår 
Facebooksida och på www.varmdo.naturskyddsforeningen.se
Plagg som ingen väljer skänker vi bort.till en lokal second hand-
butik. Du får inte tillbaka kläderna.
Tid och plats: Ungkulturhuset Gurraberg kl 12-16.

Mitt första år som ordförande i Naturskyddsföreningen i 
Värmdö har snart passerat. Mina mål för året var att vi skulle 
få Natursnokarna – Naturskyddsföreningens barn- och 
familjeverksamhet till Värmdökretsen, och att fler ska engagera 
sig i kretsens verksamhet. Vi har fått hela två Natursnoksledare, 
heja Lena och Jannike! Det andra ska vi fortsätta jobba på under 
detta år.

Återigen har vi ett program med mycket att göra, något för alla. 
Våra natursnoksledare är ovärderliga som ser till att barnen med 
sina vuxna hittar olika saker att göra tillsammans. För föräldrarna 
och andra intresserade finns chansen att besöka den giftfria 
förskolan Fyra Elementen. Det finns aktiviteter för odlingssugna, 
klättersugna och mode-/klädintresserade. I Framtidsakademin har 
vi Ecocide, om naturens rättigheter med Pella Thiel.

Vad vill du att Naturskyddsföreningen i Värmdö ska göra 
mer? Vill du göra en insats för miljön? Hjälpande krafter är 
alltid välkomna, vi söker ledamöter till styrelsen, men även 
frivilliga som kan hjälpa till vid de 
olika aktiviteterna. Välkommen att 
kontakta oss, kontaktuppgifterna 
finns bland annat på www.varmdo.
naturskyddsforeningen.se.

Outi Kilkki, 
ordförande

En vår med något för alla

Myllan hyllas på Skenora gård.
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Avsändare: Naturskyddsföreningen Värmdö, c/o Outi Kilkki, Skälsmaravägen 12, 13465 Ingarö

2 maj: Besök på ett odlingskooperativ
Studiebesök till Järna där 
vi får chansen att besöka 
odlingskooperativet Under 
Tallarna. Studiebesöket 
kostar 200 kr per deltagare 
(vuxen). Lunch ingår, lagad 
av odlingskooperativets egna 
råvaror. Vi samåker från 
Värmdö, anmälan senast 24/4 
till outi.kilkki@gmail.com 
eller 0735-10 63 61. 
Så här skriver Under Tallarna på sin hemsida: ”Vi brukar platsen 
med stor omsorg, och vi tror på en modern matproduktion där 
fokus flyttas från det stora industriella till det lilla och lokala. En 
matproduktion där arbetet anpassas till den samtida människans 
behov.” Detta kanske är en modell vi kan ta med oss till Värmdö?

16 maj: klättring + 
fladdermusholkar
Vi förenar nytta med nöje, med en dag 
vid Skeviksgrottan i Gustavsberg där vi 
sätter upp fladdermusholkar och passar på 
att topprepsklättra på berget. Alexander 
från Naturskyddsföreningen i Nacka 
är klätterinstruktör och finns med på 
klättringen. Det är bra om du har testat 
klättring någon gång tidigare, men inget krav. 
Erfarna klättrare är också mycket välkomna. 
Väl i Skeviksgrottan hjälper vi fladdermöss 
genom att sätta upp holkar. Brist på ihåliga 
träd och konkurrens om bohål med bland 
annat fåglar har skapat bostadsbrist för 
fladdermössen. En mycket tacksam och 
viktig insats för fladdermössen.
Ta med fika!
Tid: 11-16. Plats: Till Skeviksgrottan kan 
du ta buss 424 till Koviks hagar och sen följa 
Värmdöledens markeringar österut.

27 maj: Hjälp blåstången!
NATURSNOKARNA
                 
 
                    

Hjälp blåstången – Östersjöns korallrev! Blåstången är en 
viktig art i Östersjön, många kräftdjur, mossdjur och 
fiskyngel hittar en boplats bland tången. Den är också en 
av de mest romantiska organismer vi känner till – vid 

fullmåne släpper blåstången sina ägg och spermier så de kan 
träffa på varandra och bilda små blåstångsbäbisar! Andra alger, 
som grönslick, har allt mer tagit över de klippor som blåstångens 
ungar vill fästa på. 
Genom att skrubba klipporna rena från grönslick innan fullmåne 
hjälper vi de små blåstångarna att hitta en plats i livet! För alla 
barn med sin vuxen, ingen föranmälan. Inställt vid regn.
Plats: Torpesand, Björnö naturreservat, Ingarö. Tid: 17.30

30 maj: Fågelsång för nybörjare
Vill du lära dig några av våra vanligaste småfåglars sång? 
Följ med tidningen Lands naturreporter Håkan Steen på en 

morgonpromenad söder om Ösbyträsk i Gustavsberg. Bra skor 
och litet fika rekommenderas. Kontaktperson: Håkan Steen, 
hakan.steen@tidningenland.se.
Plats: Samling vid Ösbyskolans sporthall. Tid: Kl 8-10

14 juni: Skattjakt med Natursnokarna
NATURSNOKARNA
                 
 
                    

Skattjakt i naturen. Vi gör en skattjakt och letar efter saker 
i naturen som vi samlar i vår ”skattsamlare”. Vi leker, 
badar för sen som vill och äter medhavd matsäck. Inställt 
vid regn, meddelas via naturskyddsföreningens 

facebooksida. 
För alla barn med sin vuxen, ingen föranmälan.
Hoppas vi ses alla natursnokare!
Kontakt: Jannike Norlin, 070-582 15 52 eller jannikenorlin@
hotmail.com
Tid: 10-12. Plats: Torpesand, Björnö - Ingarö 

Natursnokarna i Saltarö
NATURSNOKARNA
                 
 
                    

Natursnokarna i Saltarö är en fast grupp som leds av Lena 
Franzén Andersson. Gruppen träffas en gåg i månaden på 
en söndag, och har olika teman som ”vinterglädje”, 
”vårjakt” och ”insektsrace”. Mer om Saltarösnokarna kan 

du läsa på Facebook-gruppen Natursnokarna i Saltarö. Kontakt: 
natursnokarnasaltaro@hotmail.com

Frågor och övrig kontakt
Om inget annat anges: Outi Kilkki, tel. 0735-10 63 61 eller e-post: 
outi.kilkki@gmail.com 

Klättring i Skevik.

Odlingskooperativet Under Tallarna
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vi gillar: earth matters  
på Artipelag

6 feb-3 maj: Utställningen Earth 
Matters är en väckarklocka för hur vi 
överkonsumerar vår jords resurser, 
men också en hyllning till densamma. 
Artipelag har bjudit in Li Edelkoort och 
Philip Fimmano för att göra den första 
samtida designutställningen i konsthallen, 
en tankeväckande utställning som står i 
direkt relation med utställningens tema 
och konsthallens läge i Stockholms 
skärgård. 

Här hittar du oss på 
nätet
På www.varmdo.naturskyddsforeningen.
se hittar du de senaste nyheterna från oss. 
Där kan du också prenumerera på vårt 
nyhetsbrev. 
Gilla också ”Naturskyddsföreningen i 
Värmdö” på Facebook och så får du 
uppdateringar från oss.
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