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Kallelse till årsmöte 16/3 med Naturskyddsföreningen Linköping
Härmed kallas alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Linköping till årsmöte tisdagen den 16 mars
18.30 på NaturCentrum. Vi i styrelsen hoppas att Du vill delta varför deltagande ger fri entré till
efterföljande föredrag ”Bland vilda orangutanger och lyktstritar i Borneos hotade regnskogar”. På
årsmötet skall verksamheten för år 2009 granskas och en ny styrelse väljas.
Den som vill ta upp något på årsmötet kan höra av sig till Björn Ström 013-103451.

Handla miljövänligt-grupp

Synpunkter på kretsbladet efterlyses
För att förbättra kretstidningen vill vi styrelsen ta
del av dina synpunkter på vad du vill läsa om i
kommande nummer. Skicka dina synpunkter till
Björn Ström via post (se adress till vänster) eller epost bjorn_strom@telia.com. Bland inkomna svar
lottar vi ut ett presentkort från Naturkompaniet.
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Leve den biologiska mångfalden
En dag i början av maj tog jag med mina syskonbarn
Henrik och Alexadra, 10 och 8 år, från Belgien för
att visa den vackra svenska naturen. Matsäck,
stövlar, håvar och burkar. Smådjur i vatten är kul.
Det var så jag började själv för mer än 50 år sedan.
Men dom där dikena och småkärren som var så fina
att håva i för 50 år sen fanns inte kvar. Och
skogsdungen med gröngöling, entita, skogsduva och
rödstjärt hade bo- där jag hade tänkt att vi skulle
fika- var förvandlad till en granplantage,
ogenomtränglig och tyst. Trist!
Men vänta, där på åkern intill skogskanten går två
tranor och ser hemlighetsfulla ut. Ett par korpar
flyger över oss och gör lite luftakrobatik för att visa
att dom är bäst. Sånt var sällsynt i min barndom. En
viss tröst. Men det hela slutade med att vi fikade i
bilen, utan en enda vatteninsekt eller igel i burkarna.
Jag kände mig besviken både för egen del och för
barnens. Jag måste rekognosera bättre innan jag tar
med mig gäster till gamla smultronställen.
Och jag tror att fler har haft liknande upplevelser.
Landskapet förändras så drastiskt att man inte
hänger med riktigt. Till stor del har landskapet
blivit enformigare. Och fattigare. storspov,
sånglärka, talltita, svartmes, stare, tofsvipa, pilfink
och många arter av insekter, växter och svampar
har blivit ovanligare. Och det sker liknande
utarmning i hela världen.
FN.s konvention om den biologiska mångfalden,
som Sverige ratificerade 1993 kom i elfte timmen.
Eller trettonde för somliga arter. 2002 utlyste FN
år 2010 till Den biologiska mångfaldens år - det
år då förlusten av biologisk mångfald skulle ha
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upphört. Så frågan är nu hur det går med den
biologiska mångfalden i Östergötland?
Till det positiva måste vi räkna att samhället både
internationellt och nationellt försöker att rädda den
biologiska mångfalden med hjälp av lagstiftning,
organisationsbygge, forskning och skyddsåtgärder.
Om vädret är dåligt kan man sitta hemma och
surfa på nätet och hitta en massa spännande
information om kampen för mångfalden.
Länstyrelsen i Östergötland och Linköpings kommun
arbetar professionellt med att inventera växt-, svampoch djurlivet och att avsätta naturreservat. Dessutom
skapas särskilda åtgärdsprogram för de mest hotade
arterna. Östergötland berörs av 85 åtgärdsprogram
med totalt 120 arter.
Dårgräsfjäril, större vattensalamander,
flodpärlmussla, jättepraktbagge och den vackra
kronärtsblåvingen till exempel. Och privata initiativ
finns också, som Janne Westers restaurering av
våtmarker och Floraväktarnas arbete. Det sker en
kamp mellan onda och goda krafter.
I vissa avseenden har mångfalden gått i positiv
riktning. Korp, havsörn, trana, grågås, mellanskarv
och sångsvan, som var sällsynta för 50 år sedan,
har kommit tillbaka. Hur det går för vargen, den
vitryggiga hackspetten, pilgrimsfalken, laxen,
ålen, aspen, vildbina får vi följa noga.
Den biologiska mångfalden
uppmärksamhet och stöd.
Göran Toss
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Naturskyddsföreningen och Fair Trade City Linköping
FairTrade City-Linköping syftar till att kommunen tillsammans med ca 30
andra kommuner i landet inklusive Norrköping, försöker verka för en ökad
etisk konsumtion inom resp kommun. Linköping blev en Fairtrade City under
maj 2009 och har egentligen bara hunnit starta sitt mer långsiktiga arbete.
Naturskyddsföreningen deltar med en representant i projektgruppen för
FairTrade City-Linköping. Vad har det med naturvård frågar sig kanske vän
av ordning? Det finns flera skäl. Fair Trade syftar till enkelt uttryckt till justa
handelsvillkor för länder i tredje världen som valt eller måste exportera sina
råvaror till oss.
Genom en juste världshandel förbättrar vi läget och underlättar förhållandena
som ofta råder för odlare och anställda på plantager. Fattigdomsbekämpning
är ju ett mycket viktigt led i kampen för en bättre miljö – som inte minst
klimatförhandlingarna i Köpenhamn med all önskvärd tydlighet visade på.
Ett andra skäl till för vårt engagemang är att ofta i miljöarbetet kommer den intresserade in på frågan om
mänskliga rättigheter. I själva verket är dessa frågor intimt förknippade med varandra. FairTrade Cityarbetet erbjuder ett bra forum att dryfta sådana frågor för vår förening.
Ett tredje skäl är att vi är en demokratisk förening med en 100-årig tradition som folkrörelse. Att därför
trycka på i miljö- och rättvisefrågor i samband med mänskliga rättigheter är ett naturligt led i vårt
långsiktiga arbete.
Arbetet har startat under 2009 och meningen är att det ska fortsätta förstås under 2010 och flera år
framöver. När inriktningen är mer klar på arbetet återkommer vi naturligtvis med information. Håll även
utkik på olika aktiviteter som kommer att äga rum – ute på stan, i affärer och andra arrangemang.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen eller undertecknad, som just nu är
föreningens representant i projektgruppen.
Pär Thorell, 070-680 99 99

Inbjudan till länsstämma 2010

Inbjudan till kretsens styrelsemöten

Länsförbundet och kretsen i Söderköping hälsar dig
välkommen till länstämmohelg i Söderköping 24-25
april 2010.

Styrelsen har möten ungefär en gång per månad.
Medlemmar är välkomna att närvara vid styrelsemötena och även ta upp enskilda frågor.

Inbjudan med program kommer att kunna hämtas
via www.ostergotland.naturskyddsforeningen.se
under mars.

Hör av Er till ordförande Björn Ström (013-10 34
51) om du är intresserad eller vill veta mer.

Andreas Sahlman, länsförbundet (013-14 48 27)

Björn Ström
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Boken finns att köpa bland annat via Föreningen Linköpings ekopark (www.linkopingsekopark.nu).
Björn Ström
Björn Ström

Kurs - Den praktiska kunskapen i kulturlandskapet.
För första gången med start höstterminen 2009 och med en ny
omgång till hösten 2010 genomför Linköpings universitet,
institutionen för Kultur och kommunikation en fristående kurs om den
praktiska kunskapen i kulturlandskapet.
Förståelse för hur människan har format kulturlandskapet är viktig.
Den praktiska kunskapen om hur vi vårdar mulens och liens landskap
håller på att försvinna. Kursen ger kunskaper om kulturlandskapets
framväxt. Hur vi bevarar och vårdar vårt kulturarv.
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Den praktiska kunskapen står i centrum. På kursen kan man tillverka egna redskap för att användas i
kursen. Man provar också att ta tillvara och bevara råvaror från naturens skafferi.
Kursen ger en inblick i all den kunskap som man förr var tvungen att ha för att kunna klara det praktiska
arbetet i kulturlandskapet. Den ligger nära vår verksamhet i Naturskyddsföreningen Linköping med vår
skötsel av ängen i Bjärka-Säby och värnandet av kulturlandskapet.
Kursen kräver inga förkunskaper förutom allmän behörighet till högskolan.
Man anmäler sig till högskolekurser genom att registrera sig på www.studera.nu och lägga in en anmälan.
Detta skall ske före 15 april. Det kan ta upp till en vecka att genomföra registreringen.
Björn Ström

Naturskyddsföreningen Linköping
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Bli floraväktare !

Fältbiologerna

Många kärlväxtarter är hotade och behöver
uppföljning av hur det går för dem. Därför startade
man för runt 20 år sedan floraväktarverksamhet i
länet.

Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens
fristående ungdomsorganisation och är Sveriges
största förening för barn och ungdomar som är
intresserade av natur och miljö. Fältbiologerna är
en oberoende, ideell förening och verkar för ett
hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö.

Söndagen den 21 februari 16.00 ordnas på Naturcentum en träff, för gamla och nya floraväktare,
vilken utgör en nystart för floraväkteriverksamheten
i Östergötland. Träffen vänder sig till alla med
intresse för natur och växter i Östergötland. Alla är
välkomna, det behövs inga förkunskaper för att
kunna deltaga.
Under eftermiddagen beskrivs den pågående
floraövervakningen samt hemsidan artportalen och
de möjligheter som numera finns att rapportera
växtfynd. Även ett mindre engagemang som
floraväktare genom att besöka en känd växtplats
strax utanför hemmet eller sommarstugan är
värdefullt.
Ostfrallor och kaffe serveras i halvtid kostnadsfritt.
Om du vill bli floraväktare kontakta Kjell
Antonsson 013-196201 eller 013-156975,
kjell.antonsson@home.se.

Alla aktiviteter bestäms och genomförs av
medlemmarna själva utan vuxna ledare, antingen
på klubbnivå eller på distriktsnivå. I Östergötland
heter distriktet Sörmland-Östgöta och lokalklubben
Linköpings Fältbiologer.
Distriktets hemsida har adress www. fb-so.se. Där
kan man se vad de planerar för verksamhet.
Fältbiologernas mest uppmärksammade
verksamhet lokalt är deras motstånd mot den nya
dragningen av Stureforsvägen genom eklandskapet.
Kontaktperson för Fältbiologerna i Linköping är
Maria Weber 013-10 01 16 och 0708-65 32 17
maria.weber@faltbiologerna.se

Frågor till valenkät 2010

Kretsinformation via e-post

Sedan valet 1988 har vi i kretsen frågat
kommunfullmäktiges partier efter deras åsikt i ett
antal lokala natur och miljöfrågor. Resultatet
kommer sedan att presenteras i vårt höstprogram.

Vill du ha kretsinformation oftare? Vi behöver i
så fall få ta del av din E-postadress.
Kretsen har bara resurser att skicka ut denna
kretstidning två gånger om året.

Hör av dig till Björn Ström 013-103451 om du har Ibland har vi behov av att nå våra medlemmar för
förslag till frågor som vi skall ställa till att påminna om våra aktiviteter eller informera om
kommunfullmäktiges partier.
spännande aktiviteter och arrangemang som inte var
Enkäten kommer att gå ut till partierna under våren. planerade när programmet gavs ut. Skicka ett mejl
Vi har även ett medlemsmöte på NaturCentrum den med din E-postadress till bjorn.strom@telia.com
10 februari 18.30 då vi skall ta fram frågor till om Du vill ha information om aktuella aktiviteter,
enkäten.
arrangemang m.m . Det blir ungefär ett Epostmeddelande i månaden.

Bild
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Klimatparty

Vill du bjuda hem några vänner för att prata klimat? Då kan du ordna ett klimatparty! Idén är plankad från
plastpartyn och liknande försäljning i hemmiljö, men den här gången handlar det inte om att köpa något
utan att få tillfälle att prata om klimatförändringarna.
Så här går det till: Du bjuder hem några vänner, åtta-tio stycken, så kommer jag eller någon annan från
Klimataktion/Östergötland hem till dig. Vi står för en inledning och sen fikar vi och fortsätter samtalet. Det
hela håller på två-tre timmar allt som allt.
Vi som kommer gör det här helt ideellt. Vi är inte experter på allt som rör klimatet, men gör så gott vi kan.
Ring mig 013-17 30 02 eller maila: annika_elmqvist@hotmail.com så bestämmer vi dag!
Annika Elmqvist

Svenska Rovdjursföreningen
Svenska Rovdjursföreningen är en ideell, allmännyttig förening utan vinstintresse som arbetar för att
människor och rovdjur ska kunna leva tillsammans i Sverige. Föreningen vill öka människors acceptans för
rovdjuren och förståelsen för att också rovdjuren har rätt att finnas i vår natur och nyttja sina naturliga
byten.
Runt om i landet, i regioner som överensstämmer med länsindelningen, finns regionala representanter och
kontaktpersoner för Svenska Rovdjursföreningen. I Östergötland är det bl.a Sven-Olof Löfgren som du når
via telefon 013-631 79 eller mail sven-olof.lofgren@rovdjur.se.
Om du tycker att också rovdjuren har en självklar plats i vår natur och sympatiserar med Svenska
Rovdjursföreningens mål för rovdjuren i Sverige är du välkommen att bli medlem i Svenska
Rovdjursföreningen. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften. Läs mer på www.rovdjur.se
eller telefon 08-441 4117.
Sven-Olof Löfgren

Plats över
Text eller bilder

Naturskyddsföreningen Linköping
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Kretstidning nr 1—2010
Avsändare: Naturskyddsföreningen
Linköping, c/o Björn Ström
Åbylundsgatan 36
582 36 LINKÖPING

Bli programutdelare.
Cirka hälften av upplagan av detta program
delas ut av medlemmar som ställer upp som
programutdelare i sitt område. En utdelare
delar ut program för några postnummer. På
detta sätt spar vi portokostnader och får
pengar som kan användas till aktiviteter i
kretsen.
Om du vill bli programutdelare kontakta
Björn Ström 013-103451.

Naturskyddsföreningen Linköping
Naturskyddsföreningen Linköping är en lokal krets av
Svenska Naturskyddsföreningen. Lokala kretsar finns i
nästan alla Sveriges kommuner. I Linköping är vi en av de
största ideella föreningarna.
Detta gör vi i Linköping:
Tar del av och försöker påverka kommunala beslut som rör
natur– och miljöfrågor
Ordnar utflykter och föredrag för att sprida kunskap och
förståelse för naturen omkring oss

Medlemskap i Naturskyddsföreningen
Ordinarie medlemsavgift för år 2010 är 295
kr vid engångsbetalning eller 24 kr/mån via
autogiro. Familjemedlemsavgift (hela
familjen) för år 210 är 365 kr vid
engångsbetalning eller 30 kr/mån via
autogiro. För ungdom under 25 år är
medlemsavgiften 195 kr eller 16 kr/mån via
autogiro.
Medlemsavgiften sätts in på plusgiro
901909-2 (Naturskyddsföreningen – Riks).
Du kan också bli medlem via hemsidan:
http://www.naturskyddsforeningen.se
Medlemmars adressändringar meddelas
direkt till riksorganisationen i Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen
Box 4625, 116 91 Stockholm
tel 08-702 65 00.

Efterlysning av bilder
Vi efterlyser bilder som vi kostnadsfritt kan
använda i kommande programtidningar. Du
får med ditt namn som fotograf. Bilderna
mailas enklast till andreas@sahlman.net.

Praktiskt naturvårdsarbete, bl.a. genom skötsel av vår äng.

Kretsstyrelsen 2010 (fram tills årsmötet)
Ordförande

Björn Ström
013-10 34 51

Åbylundsgatan 36
582 36 LINKÖPING

Sekreterare

Göran Toss
013-12 13 11

Rådjursvägen 5
587 31 LINKÖPING

Kassör

Andreas Sahlman
013-14 48 27

Atlasgatan 3A
582 43 LINKÖPING

Ledamot

Pär Thorell
013-12 35 78

Gärdala Dalslund
590 46 RIMFORSA

Ledamot

Inger Nylin-Karlsson Åbylundsgatan 21B
013-12 68 82
582 36 LINKÖPING

Ledamot

Karin Johannesson
070-264 94 19

Skolgatan 19A
582 35 LINKÖPING

Våra e-postadresser finner du på webbplatsen
http://www.naturskyddsforeningen.se/linkoping

