
Ordföranden har ordet 
Hej! 

Här kommer ett program med rekordmånga uteaktiviteter i det inbladade NaturCentrums 
medlemsföreningars gemensamma program. I vår kommer Linköpings kommun att ge ut en 
bok till alla hushåll om ett 60-tal Naturområden i kommunen. I samband med detta satsar 
man även på områdesguidningar i kommunal regi. Passa på att upptäcka nya områden i kom-
munens varierande natur! 

Tillsammans med Studiefrämjandet kommer våra nyutbildade Närnaturguider att erbjuda 
korta lunchguidningar med start på Stora Torget varje onsdag 2 maj – 20 juni utom 6 juni. 

Vår årliga Skåneresa under Kristi himmelsfärd kommer i år att gå i Linne’s spår med anledning 
av 300-års-jubileet av hans födelse. 

Tillsammans med Studiefrämjandet genomför vi ett antal tisdagar under februari – april 
träffar på temat Hållbar utveckling. Dessa träffar äger rum på Elsas hus. 

Vinterhälsningar, med hopp om kallare väder och skridskoisar, Björn Ström, ordförande 

Redaktion: 

Ordförande: 

Björn Ström 

Åbylundsgatan 36 

582 36 LINKÖPING 

Programansvarig: 

Björn Ström 

Illustration framsida: 

Frida Lögdberg 

Grafisk form & foton: 

Andreas Sahlman 

Kallelse till årsmöte 2 

Naturvårdsfonden 2 

Tinnerö eklandskap 2 

Aktiviteter 2006 2 

Aktiviteter 2007 
Kretsen 

3 

Aktiviteter 2007 
Studiefrämjandet 

4 

Skåneresa 2007 5 

Kretsen har fått pengar 5 

Guidebok till naturen 5 

Tinnerö eklandskap 5 

Rädda vargen 6 

Höstkonferens 2006 7 

Kretsen 40 år 7 

Länsförbundet 7 

Om SNF 8 

I det här numret: 

Kretstidning med information och aktiviteter 
våren 2007 

Naturskyddsföreningen Linköping 

Inlaga: Naturcentrums medlemsföreningars aktivitetsprogram 

Svarthakedopping tecknad av Frida Lögdberg 



Naturskyddsföreningen Linköping 

Kallelse till årsmöte 2007 15 mars 18:30 

Sida 2 

Den som vill ta upp något annat 

till styrelsemötet hör av sig till 

Björn Ström (013-103451). 

Efter årsmötet (19.15) får vi 

lyssna till författaren Göran Ber-

gengren som berättar om Pilfink-

en, en av de fågelarter som står 

oss närmast. Men är den så van-

Härmed kallas du till ordinarie 

årsmöte på NaturCentrum. Vi i 

styrelsen hoppas att du vill delta, 

varför deltagande i år ger fri en-

tré till efterföljande föredrag (se 

info längre fram). På årsmötet 

skall verksamheten för 2006 gås 

igenom samt en ny styrelse väl-

jas.  

lig idag? 

Inträde övriga: 40 kr inkl. fika. 

Arrangör: Naturskyddsförening-

en Linköping i samarbete med 

Studiefrämjandet. Information 

Björn Ström 013-103451 
 

Björn Ström, kretsstyrelsen 

till lokala naturvårdsprojekt t ex. 

inventeringar, dels till någon 

som gjort en insats för miljö eller 

naturvård i Linköpings kommun.  

Om du vill föreslå någon eller 

Kretsen har sedan 1989 en na-

turvårdsfond. Fondens avkast-

ning skall användas till ett syfte 

enligt Naturskyddsföreningens 

stadgar. Utdelning kan dels gå  

själv ansöka om medel till något 

projekt hör du av dig till Björn 

Ström 013-103451. 

Andreas Sahlman, kretsstyrelsen 

Dags för utdelning ur naturvårdsfonden? 

bjöds.  

Våra nyutbildade närnaturguider 

erbjöd bland annat korta guid-

ningar. Själva invigningen ge-

nomfördes till salut av kommu-

nalrådet Gösta Gustafsson och 

EU-parlamentarikern Lena Ek.  

Den 19 augusti invigdes ”Tinnerö 

eklandskap kultur och natur” 

som naturreservat efter en pro-

cess som inleddes när militären 

beslöt att lämna Linköping 1997. 

Invigningen ägde rum på Tinnerö 

gård där många aktiviteter er-

Av länsstyrelsen fick kommunen 

motta en check på 6 miljoner 

kronor. Dessa skall fonderas av 

kommunen och avkastningen gå 

till skötseln av Tinnerö ekland-

skap. 
 

Invigning av Tinnerö eklandskap 19 augusti 

gen.  
Tack vare satsning på annonse-
ring kom det mycket folk. 
 
Mat, miljö och hälsodag 
Den 25 november deltog kretsen 
på en mässa i fontänen – gamla 
brandstationen på temat Mat 
hälsa och miljö. Den var arrange-

Skogens dag 
Den 17 september, valdagen 
medverkade vi i Naturskyddsför-
eningen Linköping på skogens 
dag. Skogsvårdsstyrelsen arran-
gerade dagen i Vidingsjö skogen 
med en rundslinga. Deltagande 
föreningar stod med inform-
ationsbord runt en slinga i sko-

rad av konsumentföreningen 
Svea.  
Vi ställde ut tillsammans med 
några andra miljöföreningar och 
ett antal producenter av ekolo-
giska matvaror. I samma lokal 
var det också föreläsningar. 
 

Björn Ström, kretsstyrelsen 

Aktiviteter som kretsen deltagit i under hösten 
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fri entré till föredrag). [fortsättning] 

 

Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping i sam-
arbete med Studiefrämjandet 

Information: Björn Ström 013-103451 
 
 

Studiecirkel 

Svampar som signalarter 20 augusti 19:00 

Många svamparter har visat sig vara bra arter som 
signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. 
Naturskyddsföreningen Linköping och Linköpings 
svampklubb anordnar tillsammans en studiecirkel 
med inriktning på marksvampar i skogen.  

Vi är ute på vardagskvällar och besöker lokaler nära 
Linköping. 

Arrangör Naturskyddsföreningen Linköping och Lin-
köpings svampklubb i samarbete med Studiefräm-
jandet.  

Info Magnus Källberg 013-105664. Anmälan till 
Björn Ström 013-103451 eller kom till 1:a träffen. 

Plats: NaturCentrum. 

 
 

Aktiviteter på kretsens äng i Bjärka Säby 

Välkommen att delta i nedanstående aktiviteter vid 
Naturskyddsföreningens äng i Bjärka Säby (där 
vägen korsar järnvägen). 
 
Fagning 14 april 10:00 
Fagning innebär att höstens löv räfsas ihop. Räfsor 
finns att låna. Ta med eget fika.  
Reservtillfälle 18 april 
 
Valborg 30 april 
Välkommen att fira Valborg. Tipspromenad för barn 
och vuxna samt brasa. Medtag fika samt sittun-
derlag. 
 
Slåtter 5 augusti 10:00 
Gräset slås med lie, räfsas ihop och hängs upp på 
hässjor. På slåttern bjuder föreningen på smörgås 
och svagdricka vid halvtid. Lie och räfsor finns att 

Aktiviteter arrangerade av Natur-
skyddsföreningen Linköping. Mer 
information, se inlagan. 
 

 

Miljöforum fika - samtal 

Under 2006 genomförde kretsen ett antal träffar 
under det gemensamma namnet Miljöforum på 
NaturCentrum. Under våren genomför vi ett lik-
nade upplägg tillsammans med Studiefrämjandet 
men nu på Elsas hus, Elsa Brännströms gata 3.  
 
Gemensamt tema blir Hållbar utveckling. Det blir 
klimatcafe’ vid följande tisdagar. 
 
6 februari 18.30 Global uppvärmning 

13 februari 18.30 Reflektera över klimatet 

20 februari 18.30 Filmen Bullshit om Vandana 
Shiva Indisk miljökämpe. Filmen skildrar den in-
diska kärnfysikern och miljöprovokatören Vandana 
Shivas kamp mot storföretagens försök att ta pa-
tent på indiskt vete, växter som människor använt 
sedan urminnes tider.  

6 mars 18.30 Filmen Heligt vatten. 

17 april 18.30 I klimatförändringarnas spår. 
 

Exkursion 

Ugglor i Tinnerö eklandskap—14 mars 18:30 
I markerna i Tinnerö eklandskap finns det stora 
möjligheter att höra ugglor om förhållandena är de 
rätta. Vi gör en vandring och upplever vårvinter-
natten. Vi avslutar med en fika. 

Samling Fröbergets parkering 

Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping i sam-
arbete med Föreningen Linköpings ekopark. 

Kostnad 20 kr. Info Björn Ström 013-103451 
 

Föredrag 

Visst såg vi väl pilfinken? - 15 mars 19:15 
Författaren Göran Bergengren berättar om en av 
de fågelarter som står oss närmast. Men är den så 
vanlig idag? Inträde 40 kr inklusive fika.  

Mötet föregås av kretsens årsmöte (deltagare får 

Sammanställning av kretsaktiviteter under vårterminen 
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Info och anmälan Lena Wiberg 013-252300. 

Hagarnas blommor i Tinnerö eklandskap - 2 maj. 
Vi lär oss hagmarkens flora i Tinnerö eklandskap och 
följer växterna i ett mindre område allt efter som 
sommaren fortskrider. Cirkeln omfattar totalt cirka 5 
träffar. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping i samar-
bete med Studiefrämjandet 

Information och cirkelledare: Björn Ström 013-
103451. 

Anmälan till Studiefrämjandet 013-252300. 

Plats första träff NaturCentrum 18.30 

Kostnad 200 kr. 

 
Smultronställen i Linköpings kommun - 3 maj 
Linköpings kommun ger i år ut en guide till olika in-
tressanta naturområden i kommunen. Upplev några 
av pärlorna i guiden, och kanske någon ytterligare 
med kunnig guidning och lär mer än vad guideboken 
kan förmedla. 5 tillfällen. Kostnad 200 kr. 

Samling: Folkets parks parkering 18.00 för samåk-
ning ut i naturen. 

Info och Anmälan Lena Wiberg 013-252300. 

 
Fåglar i Linköping - 8 maj  
Lär känna vanliga och kanske en del ovanliga fåglar i 
och omkring Linköping. 

Cirkeln omfattar 5 träffar. Kostnad 200 kronor. 

Plats: Första träffen Platensgatan 25 Studiefrämjan-

 

 

 

 

 

Naturguidning på lunchen 

Lär känna närnaturen i Linköpings innerstad. 
Varje onsdag 2 maj – 20 juni 12.30 utom 6 juni. 

Naturskyddsföreningen Linköping och Studiefräm-
jandet erbjuder varje onsdag en halvtimme långa 
vandringar med en Närnaturguide. Även mitt inne i 
staden finns det natur att upptäcka. 

Samling vid Filbyterstatyn på Stora Torget. 

Kostnad 20 kronor. 

Information Studiefrämjandet i Östergötland  
Lena Wiberg 013-252300. 

 

Studiecirklar 

Studiefrämjandet i Östergötland erbjuder under 
våren följande studiecirklar inom Naturskyddsför-
eningens intresseområde. Mer info finns på 
www.sfrost.se eller kontakta Lena Wiberg 013-
252300. 
 
Reflektera över klimatet - 13 februari 
Cirkeln tar upp teman som ”en varmare värld?” 
Hur drabbas livet på jorden? ”Förhandlingar och 
kompromisser” Förändring är möjlig! 

Genomförs i samarbete med Naturskyddsförening-
en Linköping. 

Plats: Elsas hus Elsa Brännströms gata 3 18.30 

Info Lena Wiberg 013-252300 

 
Förändra ditt Energisystem - 1 mars 
Bidrar ditt nuvarande energisystem till hållbar ut-
veckling? Dags att tänka i nya banor? Kursen går 
igenom för- och nackdelar med olika energislag.  

Ledare Nisse Karlsson. 

 
5 träffar kostnad 1200 kronor inklusive litteratur. 

Plats: Studiefrämjandet Platensgatan 25. 18.30 

Sammanställning av aktiviteter anordnade av Studiefrämjandet 

http://www.sfrost.se/


Naturskyddsföreningen Linköping 

Inbjudan till resa i Linnes spår till Skåne 16-20 maj  

området. 

I och med reservatet inför man 
beträdnadsförbud på Rosenkäl-
lasjön 1 april till 15 oktober. 

Rosenkällasjön är en sjö som är 
lämplig för skridsko eftersom 
den fryser tidigt. 

Det pågår en utredning inom 
kommunen om hur man kan ut-
veckla Tinnerös eklandskaps be-
söksvärden i framtiden. Bland 

Tinnerö eklandskap kultur och 
natur blev det slutliga namnet på 
naturreservatet efter det att be-
slutet om reservatsbildningen 
fattades i kommunfullmäktige på 
försommaren.  

Man vill med detta betona att 
det finns både höga natur- och 
kulturvärden i området. Under 
året har man dragit och märkt 
upp nya stigar och leder genom 

annat finns idéer om att bygga 
ett Naturrum som berättar om 
det östgötska eklandskapets na-
turvärden. En lämplig placering 
skulle vara i Djurgården  i reser-
vatets norra del. 

Om det byggs en golfbana under 
namnet Tinnerö golfklubb kom-
mer den att hamna öster om re-
servatet. 
 

Tinnerö eklandskap kultur och natur 

Vi samåker ned med egna bilar på kvällen den 16 
maj. Det blir ett planeringsmöte inför resan den 10 
maj 19.00 på NaturCentrum. 

Vi hoppas med denna resa kunna bjuda på godbitar 
ur Östskånes natur och kultur. Vi bestämmer exakt 
upplägg på plats i Skåne. 

Anmälan till Björn Ström 013-103451. 
 

Björn Ström, kretsstyrelsen 

Vi åker till Skåne när våren är som finast och bor 
på Höjelgården i kanten av Österlen, omgivna av 
ett 1700-tals-landskap med spelande lövgrodor.  

Ett tema för årets resa blir att vi kommer att röra 
oss i Linne’s spår eftersom det är 300 år sedan 
han föddes. På vägen tillbaka från Skåne besöker 
vi Linne’s födelsegård Råshult i Stenbrohult. 

Eventuell deltagaravgift cirka 300 kr. Logikostnad 
Runt 100 kr per natt. Den som vill kan tälta på 
Hörjel. 
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förslag till riktlinjer inför årsmö-
tet. 

Ett förslag är att köpa en slåtter-
balk till ängen och att vi köper 
byggandet av gärdesgård runt 
resten av ängen.  

Naturskyddsföreningen Linkö-
ping har fått en större summa 
pengar som utdelning ur Georg 
Hultners stiftelse.  

Vi har diskuterat vad vi skall göra 
med pengarna inom styrelsen 
och beslutat att lägga fram ett 

Vi har nu också möjlighet att 
satsa mer på föreläsningar och 
annonsering.  

Om Du har något förslag på pro-
jekt eller dylikt som kräver 
pengar kan Du höra av dig till 
någon i styrelsen (se baksida) 

Kretsen har fått pengar 

munen. Boken ger alla möjlighet 
att själv hitta nya naturpärlor i 
kommunen.  

I samband med att boken kom-
mer ut satsar kommunen på na-

Linköpings kommun arbetar nu 
på att ge ut en guidebok till ett 
60-tal naturområden i kommu-
nen. Boken kommer under våren 
att delas ut till alla hushåll i kom-

turguidningar i en del områden. 
Alla dessa guidningar finns med i 
Naturcentrums inlaga som där-
med är rekordtjockt.  
 

Guidebok till Naturen i Linköping 
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Rädda vargen! 

Fakta om vargen 
Vargen är anfader och anmoder till alla hundraser och har många likheter med dem i beteende och fysi-
ologi. Vikt 35-55 kg. Parning sker i februari-mars och valparna föds, liksom hos tamhunden, 63 dagar 
senare. Valparna är oftast 2-6 men kan vara fler. Flocken består av föräldraparet, ofta kallat alfa-paret, 
och deras senaste valpkull, ibland också en eller annan unge från tidigare kull. 

I större delen av Europa utrotades vargen under 1800-talet, och idag finns den bara kvar större antal i 
Ryssland och Kanada. I övrigt finns den i krympande eller isolerade populationer, tex. cirka 2000 vargar i 
Spanien, 500 i Italien, 150 i Slovakien, 2500 i Rumänien, 500 i Polen, och sammanlagt cirka 150 i Norge, 
Sverige och Finland. 

Det handlar ofta om fattiga länder, men i Sverige 
har vi ingen hungersnöd längre. De som vill dec-
imera vargen gör det inte för att deras levebröd 
är hotat, utan för att de inte vill modifiera sin jakt-
hobby med lösdrivande hund, eller för att de inte 
vill ha konkurrens om jaktbytet 

Tamdjursägare skyddar bäst sina får med hjälp av 
elstängsel och att ta in fåren i nattfålla. Särskilda 
vakthundar utgör också effektivt skydd. Om tam-
djuren ändå skadas av varg bör ersättning betalas 
av samhället. Stämningen är sällan hätsk bland 
får- och nötkreatursägare. 

Vargen är inte farlig för människan, det är väl do-
kumenterat från länder där varg ännu finns eller 
funnits i historisk tid. Många länder som Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Italien och 
Spanien har vardera fler vargar än Sverige har 
idag, och i dessa länder finns en acceptans för 
vargen. 

Om inte Sverige skulle tillåta vargen att existera 
här - hur skulle vi då kunna anse att lejon, tiger, 
gepard, gorilla, elefant, noshörning och andra djur 
borde få överleva i länder som är fattigare än vårt 
land? 
 

Ställ upp för vargen! Uttala Ditt stöd för att var-
gen måste få finnas i Sverige! 
 

Om Du läser detta före lördagen den 27 januari 
2007 kan Du delta i demonstrationen i Jönköping 
för vargen, se Naturskyddsföreningens och Rov-
djursföreningarnas hemsida! 
 

Det pågår ett all-
varligt krig mot en 
svensk minoritet, 
den lilla vargstam-
men. Omfattande 
tjuvskytte; hätska 
möten och utta-
landen; ensidig 
debatt i jakttid-
ningarna; påtryck-
ningar på rege-
ringen att ändra 
§28 i jaktlagen så 
att det ska vara 
tillåtet att skjuta 

varg även utanför tamdjurshägn, nämligen varg 
som ”misstänks utgöra ett hot mot tamdjur” (läs 
jakthund!). 

Om lagen skulle ändras ytterligare i den riktning-
en, riskerar vargen i Sverige att utrotas inom snar 
framtid, och det är sannolikt vad vissa grupper 
vill. Människans väg mot högre civilisation är lång 
och slingrig med många bakslag. Från stamkrig 
gick man till förbud mot att döda människor, 
småningom till allt bättre mänskliga rättigheter 
och i slutet av 1900-talet även respekt för den 
biologiska mångfalden: alla arter har rätt att fort-
leva i livskraftiga stammar i de länder där de fö-
rekommer eller har förekommit.  

Denna strävan kommer i grevens tid när många 
arter snabbt faller mot gränsen för total utrot-
ning. Noshörningar, tiger, gepard, gorilla, blåval 
och tusentals andra arter inklusive vargen.  
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Naturskyddsföreningen Linköping 

kräver komplexa lösningsstrate-
gier. Lösningarna kräver insatser 
i flera dimensioner och på flera 
nivåer samtidigt. Det kräver 
mycket av analys och att foku-
sera rätt art av problem och att 
bygga rätt typ av lösningar.  

Lättare sagt än gjort. Det är lätt 
att helheten går förlorad för den 
enskilda människan som kan få 
allt svårare att se sin speciella 
insats och roll i ett klart sam-
manhang. 

Förutom relevanta åtgärder tror 

Rapport och reflektioner från 
Svenska Naturskyddsföreningens 
årliga höstkonferens 15 decem-
ber 2006 

Är du pessimist eller optimist om 
jordens framtid? Oavsett din in-
ställning så kommer det att styra 
din verklighetsuppfattning och 
kanske ditt liv på olika sätt. Både 
som medmänniska och medbor-
gare. 

Att vilja se miljöproblemen i lös-
ningsfokus – det vill säga att vi 
kan och vill göra något åt saker-
nas tillstånd var temat för årets 
höstkonferens. Via www.snf.se 
(klicka på seminarier) så får du 
tillgång till program och flera av 
föreläsningsunderlagen. Rekom-
menderas. 

Konferensen var väl värd ett be-
sök och programmet gav flera 
nya infallsvinklar på miljöproble-
matiken. En viktig slutsats för 
min egen del är att miljöfrågorna 

jag det är lika viktigt att skapa 
tillit mellan oss som vill se en 
bättre planet. Även om vi inte 
kan greppa allt som enskilda så 
måste vi kunna lita på varandra 
att vi går åt rätt håll.  

Här tror jag Naturskyddsför-
eningen har en av sina väsentliga 
roller i framtiden.  

Att vara ett kitt människor och 
organisationer emellan och 
skapa trovärdighet för att vi ska 
kunna vara optimister. 

Att välja en hållbar mental stra-
tegi är lika väsentligt som hand-
lingsstrategi när vi tacklar miljö-
utmaningarna. Det är så lätt att 
bli mentalt försurad – för att 
låna en sliten miljöklyscha. Men 
vår valda inställning och attityd 
kommer påverka mycket hur vi 
väljer våra medel i kampen för 
en bättre värld. 

 

Planeten grund för optimism ? 
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initiativ av länsförbundet för att 
bilda en lokalkrets.  

Det var så vår verksamhet bör-
jade.  

Ett av kretsens första projekt 

Naturskyddsföreningen Linkö-
ping fyller 40 år under 2007. 

Den 20 oktober 1967 samlades 
medlemmar av Svenska Natur-
skyddsföreningen i Linköping på 

blev att skaffa den äng i Bjärka-
Säby som kretsen fortfarande 
sköter.  

Vi avser att återkomma med fi-
rande under hösten. 
 

Naturskyddsföreningen Linköping fyller 40 år 2007 

verka för att hos människor 

väcka och underhålla känslan för 

naturen och dess värden samt 

väcka opinion och påverka be-

slut rörande naturskydd. 

Naturskyddsföreningen Öster-
götland eller länsförbundet orga-
niserar länets kretsar. 

Länsförbundet ska i enlighet 

med verksamhetsplanen bl.a. 

Läs mer på deras webbplats 

http://www.ostergotland.snf.se 

Besök gärna länsstämman 21-22 

april. Mer info på webben. 

Andreas Sahlman, kretsstyrelsen 

Naturskyddsföreningen Östergötland 



Avsändare: Naturskyddsföreningen 
Linköping, c/o Björn Ström 
Åbylundsgatan 36 

Kretstidning med information 
och aktiviteter våren 2007  

Ordförande Björn Ström Åbylundsgatan 36 

 013-10 34 51 582 36 LINKÖPING 

Vice ordf. Pär Thorell Pionjärsgatan 19 

 013-12 35 78 587 34 LINKÖPING 

Sekreterare Göran Toss Rådjursvägen 5 

 013-12 13 11 587 31 LINKÖPING 

Kassör Andreas Sahlman Atlasgatan 3A 

 013-14 48 27 582 43 LINKÖPING 

Ledamot Sara Larsson Vädursgatan 3A 

 013-14 97 65 587 33 LINKÖPING 

Valberedning 2 vakanta poster 

 

Våra e-postadresser finner du på www.linkoping.snf.se 

Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen! 

Är du intresserad av att sitta med i valberedningen kontaktar 
du någon i styrelsen. 

Styrelsen 2006 

Vi finns på nätet! 

www.linkoping.snf.se 

Bli programutdelare. 

Cirka hälften av upplagan av detta program 
delas ut av medlemmar som ställer upp 
som programutdelare i sitt område. En ut-
delare delar ut program för några postnum-
mer. På detta sätt spar vi portokostnader 
och får pengar som kan användas till aktivi-
teter i kretsen. 

Om du vill bli programutdelare kontakta 
Björn Ström 013-103451. 

Medlemskap i Naturskyddsföreningen 
Ordinarie medlemsavgift för år 2007 är 295 
kr vid engångsbetalning eller 24 kr/mån via 
autogiro. Familjemedlemsavgift (hela fa-
miljen) för år 2007 är 365 kr vid engångs-
betalning eller 30 kr/mån via autogiro. För 
ungdom under 25 år är medlemsavgiften 
195 kr. 
 

Medlemsavgiften sätts in på postgiro 90 19 
09-2 (Naturskyddsföreningen – Riks). Du 
kan också bli medlem via hemsidan: 
http://www.snf.se/snf/medlem-inb.cfm 
 
Medlemmars adressändringar meddelas 
direkt till riks-organisationen i Stockholm 
på adress: 

Svenska Naturskyddsföreningen, Box 4625, 
116 91 Stockholm, tel 08-702 65 00 eller på 
hemsidan. 

Svenska naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen Linköping är en 
lokal krets av SNF, Svenska Natur-
skyddsföreningen. Lokala kretsar finns i 
nästan alla Sveriges kommuner. I Linkö-
ping är vi en av de största ideella före-
ningarna.  

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 

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


