
Värmdö

Program vår 2016
Ett nytt år har börjat och ett gammalt rysarår har nått sitt 
slut. Efter att ha varit nervös över vad klimattoppmötet i Paris 
i december skulle leda till  kändes det fint att kunna dra en 
lättnadens suck. Målet var ett klimatavtal där länderna skulle 
binda sig att minska sina växthusgasutsläpp. Det pratades länge 
om 2-gradersmålet, men läget innan mötet var nervöst. De flesta 
hade nog i färskt minne COP15 i Köpenhamn 2009, klimatmötet 
som misslyckades. 

Nu har ett avtal skapats: Alla världens länder binder sig att 
minska växthusutsläppen. I april ska 55 av världens länder 
underteckna avtalet, som då blir juridiskt bindande. Till och med 
överträffades målet om två grader, och istället är målet högst 1,5 
graders uppvärmning. 

Hurra, säger vi! Även om det mesta av arbetet nu är framför 
oss, så har världens länder lyckats komma överens om ett tydligt 
mål. Det kanske bästa med avtalet är att klimatfrågan äntligen på 
allvar måste upp på agendan. Inte bara hos miljöorganisationerna 
utan alla beslutsfattare, organisationer, företag, landsting och 
kommuner. 

Hänger då Värmdö kommun med i utvecklingen? Ett av 
kommunens sex inriktningsmål är att kommunen ska vara hållbar. 

Resonemangen om hur man ska uppnå det kan dock verka en 
aning mossiga, och mycket av ansvaret läggs på individnivå (cykla 
mer, byt till energisnåla vitvaror, källsortera mm).

Kraftigare åtgärder än så behövs. Naturskyddsföreningen i 
Värmdö lämnade i höstas ett medborgarförslag till kommunen 
med uppmaningen att ta klimathotet på allvar. I vårt e-förslag 
föreslog vi fyra punkter som kommunen borde genomföra för att 
vi ska klara av utmaningen med en klimatomställning.

E-förslaget hittar man genom att söka på ”e-förslag” på 
kommunens hemsida. Det har 
rubriken ”Värmdö kommun måste 
ta klimathotet på allvar”. Skriv gärna 
under – en underskrift visar på att vi 
vill att kommunen ska agera. 

Tiden vi lever i är så otroligt 
spännande, och vi har alla möjligheter 
att göra skillnad!

Outi Kilkki, 
ordförande

 AKTIVITETER

21 februari: Vi spårar djur
Pernilla Josefsson har tillsammans 
med fotografen Leif  Gustavsson gjort 
tre böcker om hur man spårar djur 
och spanar på dem. Spår ser olika ut 
beroende på vad djuret gör, om det är 
lugnt eller jagat, om det äter eller sover. 
Pernilla berättar och leder lekar på 
temat. En aktivitet med barnens behov 
i fokus. Ta med matsäck!
Plats: Brudberget på Ingarö. Samling vid busshållplats 
Toholmsvägen kl 12, (buss 430X, lämna gärna bilen i Brunn och 
ta buss därifrån) Tid: Kl 12 - 14.30 (cirka).

15 mars: Årsmöte
Dags för Naturskyddsföreningens årsmöte. Vad vill du att 
föreningen ska göra? Motionera i förväg eller kom och träffa 
Naturskyddsföreningen på årsmötet. 
Magnus Aschan och Anders Tapper startade var sin ”rädda 
skogen-grupp”, Magnus för Hemmestaskogen och Anders för 
Ekedalsskogen, efter att det visat sig att kommunen ville bygga 
förbifarter genom skogarna. Hur går det – lyckas grupperna 
bevara skogarna i Hemmesta och Ekedal? Det kommer Magnus 
och Anders berätta om mer på årsmötet.
Alla är varmt välkomna. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Plats: Kyrkettan, Gustavsberg. Tid: 15 mars kl 18-20

 

Mars: Grundkurs i omställning
Vårt samhälle står inför stora och sammanhängande utmaningar 
inom ekonomi, ekologi och energi. Omställningsrörelsen verkar 
för att ställa om lokalsamhället till mer välmående och mindre 
resursanvändning, så att vi blir bättre förberedda för framtiden. 
Kursen handlar om lokalt ledarskap för global omställning 
och används inom omställningsrörelsen världen över. Den 
omfattar två heldagar och är verktygsorienterad på ett kreativt 
och inspirerande sätt. Kursen handlar om såväl inre som yttre 
omställning, på individ- och samhällsnivå. Läs mer om Grundkurs 
i omställning på omställning.net/kurser 
Kostnad: 600 kr inkl mat och fika. 
Anmälan till pella.thiel@naturskyddsforeningen.se
Info om plats och tid hittar du snart på www.varmdo.
naturskyddsforeningen.se

19 mars: Husbyggarskolan
Felicia Oreholm håller äntligen kursen 
Husbyggarskolan, om husbygge av sunda 
material, för Naturskyddsföreningen i Värmdö. 
Felicia har tidigare byggt ett prototyphus i 
Nacka, genomgående av miljövänliga material. 
Om Felicia och hennes sunda hus kan man läsa 
mer på www.sundahuset.se
Kursen riktar sig både till dig som går i 

Vi kan göra skillnad!
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Felicia Oreholm.

Får vi se rävspår?



Avsändare: Naturskyddsföreningen Värmdö, c/o Outi Kilkki, Skälsmaravägen 12, 13465 Ingarö
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NATURSNOKARNA
                 
 
                    

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. Har du frågor? Kontakta Outi Kilkki,  
outi.kilkki@gmail.com. 076-777 55 66

Bofinkens sång är lätt 
att känna igen.

Vitsippor.

byggtankar, och till alla som har ett miljö- och hälsointresse. 
Kursdagen är full av inspiration om både byggmaterial och hur 
man ska gå till väga vid ett husbygge, men också spännande att 
höra hur man tänker på helheten och hur de olika miljö- och 
hälsoaspekterna samverkar – och påverkar oss varje dag i våra 
egna hem och arbetsplatser.
Kostnad: 400kr för medlemmar i Naturskyddsföreningen, 600 kr 
för övriga. Lunch kan köpas på plats
Anmäl dig till outi.kilkki@gmail.com
Plats: Meddelas vid anmälan. Tid: kl 9-16

11 april: ”Grismanifestet” på scen
Pjäsen Grismanifestet handlar 
om en kvinna som inte står ut 
med att passivt titta på medan 
mänskligheten som kollektiv gör 
sitt bästa för att förstöra klimatet 
och förorena natur och miljö. I 
föreställningen kommer hon på 
hur hon ska vända sitt missmod till en konstruktiv kraft.
Ett publiksamtal följer efter föreställningen. 
Ett samarbete med Naturskyddsföreningen i Värmdö, 
Scenkonstgruppen och Värmdö kommun. Gratis för barn upp till 
18 år, 50 kronor för vuxna.
Plats: Gustavsbergsteatern. Tid: kl 19-20.30

16 april: Klädbytardag
Hela dagen kommer vi ha klädbyte, loppis (boka bord!), 
prylbyte, kafé och livemusik. Vi har även återbruksverkstad där 
du kan sy, pyssla eller pimpa upp dina fynd. Fältbiologerna, 
Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund, kommer att 
vara med och köra workshops. Perfekt tillfälle att vara med och 
kanske starta en lokal Fältbiolog-klubb, för dig upp till 25 år.
Så här går det till: Du tar med dig 1-10 fina och fräscha plagg, 
skor, eller prylar som du vill ska få ett nytt liv hos någon annan.
För varje grej får du en biljett som du kan byta mot en ny grej.
Inlämning: fredag 15 april under Gurrabergs öppettider, och 
lördag 16 april kl 9.30-11.
Plats: Ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs centrum. Tid: 16 
april kl 11-16

21 maj: Hylla myllan 
Utan en frisk jord står vi oss slätt, och vi behöver ta hand om 
matjorden bättre. 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. 
Plantbyte och loppis. Fika till försäljning. Eller ta med picknick!
Tid och plats: 21 maj kl 11-14, Skenora gård, Östernäsvägen 21. 
Åk bil mot Eknäs och sväng mot Östernäs, åk sedan 3 km. Buss 
430 från Slussen till hpl Skälsmara, lifta mot Östernäs eller gå 3 
km.

26 maj: Storängsudd i vitsippstid
Upptäck en pärla vid Baggensfjärden! Storängsudd bjuder på 
betade ängar, havsutsikt och en rik lundflora. Här finns också 
en av länets finaste lokaler för kungsängslilja. Pella Thiel från 

Storstockholms naturguider 
guidar. Ta med fika!
Tid och plats: 26 
maj kl 18-20. Kör mot 
Beatelund, samling vid 
reservatsparkeringen. Hör 
av dig om du behöver 
skjuts, pella.thiel@
naturskyddsforeningen.
se, 073-658 98 84.

28 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.

Natursnokarna för alla barn

Naturskyddsföreningen Värmdö har två 
Natursnoksledare, som håller i aktiviteter för barn. 
Barnen får lära sig om naturen på ett lekfullt sätt, 
med skattjakter, lägereldar och lekar.

Öppna Natursnoksträffar
De här träffarna kan vem som helst komma till, 
utan någon föranmälan. Håll utkik på vår hemsida  
www.varmdo.naturskyddsforeningen.se, och på Facebook, så får 
du veta när det är en träff  på gång. 
Eller kontakta ledaren Jannike Norlin, 070-582 15 52 eller 
jannikenorlin@hotmail.com

Fasta gruppen på Saltarö
På Saltarö finns en fast Natursnoksgrupp med plats för ca 12 
barn mellan 2-12 år och deras föräldrar eller annan ansvarig 
vuxen person. Anmäla intresse till natursnokarnasaltaro@
hotmail.com
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