
Vårprogram 2018
Linköpings Naturcentrum



Linköpings Naturcentrum – en kreativ arena för alla
Calluna AB driver Linköpings Naturcentrum på uppdrag av Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden, Linköpings kommun sedan 1999. I uppdraget ingår bland 
annat att vara kontakt- och träffpunkt för föreningar, organisationer och allmänhet. 

I dagsläget är det sexton ideella föreningar som genom Linköpings Naturcentrum 
har en gemensam samlingslokal för sina aktiviteter, vilken får nyttjas gratis av 
föreningarna ett visst antal tillfällen. I gengäld ska allmänheten bjudas in till dessa 
kostnadsfria aktiviteter. Se de sista sidorna i programmet för mer information om 
föreningarna. 

Linköpings Naturcentrum ska vara en öppen plats där alla kan känna sig välkomna 
och få möjlighet att medverka vid de aktiviteter som erbjuds. Förutom genom 
föreningsprogrammet är allmänheten även välkommen att få ta del av inspiration 
och kunskap i den ekologiska odlingen, växthuset, genbanken, rosenträdgården 
och naturskolan. Som besökaren snart märker är detta en plats utöver det vanliga. 

Personalen på Linköpings Naturcentrum och alla medlemsföreningar önskar dig 
varmt välkommen till ett nytt och spännande program! 

LINKÖPINGS NATURCENTRUM
Öppettider: se hemsidan för aktuella öppettider
Besöksadress: Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
Telefon: 013-20 62 68
E-post: linkopingsnaturcentrum@calluna.se
Kontaktperson: Rebecka Le Moine
Hemsida: www.linkopingsnaturcentrum.se
Instagram: linkopings_naturcentrum
Facebook: www.facebook.com/LinkopingsNaturcentrum/

Grafisk form: Tove Adelsköld (Calluna AB)
Sammanställning och layout: Tove Adelsköld och Rebecka Le Moine (Calluna AB)
Foton: fotograf anges vid bilderna, förutom: framsidan samt sida 36-37 (foto: Tove 
Adelsköld), sida 32 (foto: Ogün Çağlayan Türkay) och baksidan (foto: Göran Billeson). 
Tryck: Larsson Offsettryck AB

http://www.linkopingsnaturcentrum.se 
https://www.instagram.com/linkopings_naturcentrum/
https://www.facebook.com/LinkopingsNaturcentrum/
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Vi önskar dig varmt välkommen!

Rebecka Le Moine
Verksamhetsansvarig  
för Linköpings Naturcentrum

Johan Storck
Medarbetare vid  
Linköpings Naturcentrum

Lars Nilsson
Vaktmästare vid  
Linköpings Naturcentrum

Ännu ej tillsatt för 2018
Trädgårdsmästare vid  
Linköpings Naturcentrum

Ännu ej tillsatt för 2018
Naturskolepedagog vid  
Linköpings Naturcentrum
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Löpande aktiviteter

Friluftsfrämjandet  
för barn 1-12 år
Friluftsfrämjandet arrangerar tillsam-
mans med Studiefrämjandet aktiviteter 
för barn mellan 1 och 12 år. 

• Skogsknopp 1-2 år
• Skogsknytte 3-4 år
• Skogsmulle 5-6 år
• Strövare 7-10 år
• Friluftsare 11-13 år

Se Friluftsfrämjandets hemsida www.
friluftsframjandet.se/linkoping för mer 
information. 

Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete 
med Studiefrämjandet
Kontakt: Ola Leifler, 0701-73 93 87,  
ola@leifler.net

Familjeverksamhet - 
Äventyrliga Mulle
En uteaktivitet för hela familjen till-
sammans med Friluftsfrämjandet. Se 
Friluftsfrämjandets hemsida www.
friluftsframjandet.se/linkoping eller 
Facebooksidan för mer information. 

Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete 
med Studiefrämjandet
Kontakt: linkoping@friluftsframjandet.se

Stavgång med ledare
Följ med friluftsfrämjandet på stavgång 
i Vidingsjö. Måndagar under april–juni 
och augusti–december, samling vid 
parkeringen 9.30. Du kan hyra stavar. Se 

program under ”Corren idag”. 

Arrangör: Friluftsfrämjandet Linköping i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Inger Wetterklint, 013-13 10 56, 
linkoping@friluftsframjandet.se
Plats: Vidingsjö motionscenter
Samlingsplats: Vid parkeringen kl. 9.30
Kostnad: 10 kr/gång (gratis för medlemmar i 
Friluftsfrämjandet)

Linköpings Biodlarförening
Torsdagar (helgfria) maj-augusti  
kl. 18.00-20.00

Är du nyfiken på Linköpings Biodlarför-
ening och vår verksamhet? Föreningens 
bigård i Trädgårdsförenigen står öppen 
för allmännheten dessa torsdagskvällar. 
Mer information finns på hemsidan 
linkopingsbiodlarna.se.

Arrangör: Linköpings Biodlarförening
Kontakt: Lennart Johansson, 0723-18 50 74,  
e.l.e.johansson@gmail.com
Plats: Södra kanten av Trädgårdsföreningen
Kontakt: Lennart Johansson, 0723-18 50 74,  
e.l.e.johansson@gmail.com
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Januari

Lodjur i södra Östergötland
Lördag 20 januari kl. 08.00

Utflykt för att leta spår efter lodjur. Be-
roende på förhållandena blir det till fots, 
på skidor eller snöskor. Ta med matsäck. 

Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen
Kontakt: Björn Ljunggren, 0705-28 98 13,  
bjorn.ljunggren@rovdjur.se
Samlingsplats: Samåkningsparkeringen vid 
Kåparpsrondellen
Kostnad: Milersättning till bilägarna

Upptaktsmöte med fröbyte
Lördag 27 januari kl. 14.00

Vi berättar om aktualiteter från region-
mötet i Västervik. Vi byter också fröer 
och tipsar varandra om odlingsvärda 
växter. 

Arrangör: Linköpings  
Trädgårdsklubb Blåklinten
Kontakt: Louise Vrethem, 0706-79 68 94,  
lt.vrethem@live.se
Plats: Naturcentrum

Februari

Floran i östra Himalaya
Torsdag 1 februari kl. 19.00

Växterna i Arunachal Pradesh i östra 
Himalaya är ännu till stor del okända. 
För dem som lyckas få tillträde och orkar 
klättra är området en mäktig botanisk 
upplevelse. Med bilder och kartor berät-
tar Uppsalaforskaren Magnus Lidén om 
nya upptäckter, vackra växter, annorlun-
da kulturer och höga berg i Himalaya. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Bo Antberg, 0707-90 69 33
Plats: Naturcentrum

Öppen bildkväll med tema 
”Fåglar i Östergötland”
Måndag 5 februari kl. 19.00

Välkommen att ta med egna digitala 
bilder eller utskrifter. I kväll är det 
fågelbilder från Östergötland som ska 
beskådas. Appar och andra hjälpmedel 
för både fotografering och att hitta till 
det bästa fågelstället diskuteras.

Arrangör: Östergötlands  
Naturfotografiska Sällskap
Kontakt: Gunnar Stenberg, 0727-45 12 22, 
gunnar.stenberg@outlook.com
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika (10 kr)
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En ruggig historia:  
Föredrag om fåglars 
fjäderbyte – strategier, 
åldersbestämning och 
betydelse för årscykeln
Tisdag 6 februari kl. 19.00

Det regelbundna fjäderbytet, rugg-
ningen, innebär en stor kostnad för 
fågelindividen. Föredraget med Aron 
Edman kommer att reda ut vanliga 
strategier hos våra fåglar – ska man byta 
på vintern, sommaren eller rent av en 
kombination? Varför byter somliga arter 
sina fjädrar fort medan andra tar god tid 
på sig? Ruggningen är en energikrävan-
de aktivitet och kräver ibland perfekt 
timing med andra viktiga saker, såsom 
häckning och flyttning/övervintring. 
Vi får höra om några specialfall med 
intressanta strategier. Och sist men inte 
minst – hur kan ruggningen hjälpa oss 
att ålders- och artbestämma fåglar? 
Aron Edman, bördig från Vitaby på Ös-
terlen, är passionerad fågelskådare. Han 
har jobbat många säsonger vid Ottenby 
fågelstation och studerar nu vid Lunds 
universitet. 

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 0767-76 26 68,  
ingemar.ander@comhem.se
Plats: Naturcentrum

Sätt Biologiska  
Mångfalden i centrum
Torsdag 8 februari kl. 18.30

Den biologiska mångfalden är ännu fan-
tastisk. Hotad, men ännu kan mycket av 
den bevaras. Rebecka Le Moine berättar 
om hur vi alla kan bidra i arbetet. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Naturcentrum

Barnguidning:  
Vinter i skogen
Lördag 10 februari kl. 10.00

Vi tar en promenad och tittar på hur 
djur och växter har det under vintern. 
Guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne 
Moberg. Kläder efter väder och medtag 
gärna matsäck!

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 0709-47 40 31
Samlingsplats: Fröbergets parkering, 
Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr

Vinterfåglar längs Stångån
Söndag 11 februari kl. 10.00

Tillsammans med guiderna Sofie 
Hellman och Hanna Hederberg tittar vi 
på övervintrande fåglar längs Stångån. 
Bland hägrar, storskrakar och andra 
sjöfåglar kan vi med lite tur få se den 
färgsprakande kungsfiskaren, en kom-
munal ansvarsart! Klä dig varmt och ta 
gärna med kikare. 
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Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Sofie Hellman, 0736-41 32 35 och 
Hanna Hederberg, 0768-10 33 92
Samlingsplats: Snöbryggan, Nykvarn, vid 
slutet på Roxengatan
Kostnad: 20 kr

Årsmöte för Linköpings 
Akvarieförening och  
föredrag om akvarier
Måndag 12 februari kl. 19.00

Årsmöte för Linköpings Akvarieförening 
samt ett bildspel om hur man kan gå 
tillväga när man ska starta ett akvarium.

Arrangör: Linköpings Akvarieförening
Kontakt: Wilhelm Lubkowitz,  
wilhelm@nontek.net
Plats: Naturcentrum
Kostnad: För icke-medlemmar i 
akvarieföreningen 40 kr för fika

Några glimtar från 
mykologiveckan på Öland
Tisdag 13 februari kl. 18.30

Norra Öland var målet för SMF:s my-
kologivecka hösten 2017. Några av 
svampklubbens medlemmar kommer 
att berätta och visa bilder från en vecka 
med många intressanta svamplokaler 
och spännande fynd.

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Monica Andersson, 013-526 45, 
monica@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum

Årsmöte för Entomologiska 
Föreningen Östergötland 
och föredrag om Turkiets 
skalbaggsfauna
Söndag 18 februari kl. 17.00

Traditionellt årsmöte som pågår cirka en 
timme, sedan fikar vi och därefter visar 
Nicklas Jansson bilder och berättar om 
sin forskning kring skalbaggsfaunan i 
Turkiet.

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris

Kartor och  
geografisk information  
i naturvårdens tjänst
Måndag 19 februari kl. 18.30-21.00

Jonas Norden berättar om vad man 
kan göra med modernt kartmaterial 
när man samlar ihop all information 
i ett geografiskt informationssystem. 
De senaste åren har man också släppt 
nya kartläggningar som ger helt nya 
möjligheter. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Naturcentrum
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Guidad fågelskådning: 
Stångån och 
Stångåmynningen
Lördag 24 februari kl. 9.30-ca 12.00

Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linkö-
ping, norr om motorvägen. Vi ser vad 
som kan uppehålla sig på fälten och i 
ån, varefter vi promenerar mot åmyn-
ningen. Om Roxen är tillfrusen finns det 
helt säkert mycket fågel i vaken utanför 
mynningen. I buskar och vassar hittar vi 
en del småfågel. Med lite tur kommer vi 
att få se kungsfiskaren som patrullerar 
ån efter småfisk. Medtag gärna fika. 

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 0767-76 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se
Samlingsplats: Segelbåtshamnen i 
Linköping

Årsmöte för Östergötlands 
Naturfotografiska Sällskap 
och bildvisning från 
Östafrika
Måndag 26 februari kl. 19.00

Välkommen till föreningens årsmöte. 
Kom och tyck till om vår verksamhet 
och hur vi tillsammans ska utveckla 
den. Efter årsmötet och fikat kommer 

Karl-Olof Nilsson att visa sitt program 
“Savann”, en skildring av Östafrikas 
natur och djurliv från hans resor i Kenya 
och Tanzania. 

Arrangör: Östergötlands  
Naturfotografiska Sällskap
Kontakt: Gunnar Stenberg, 0727-45 12 22, 
gunnar.stenberg@outlook.com
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika (10 kr)

Forntida vägar i 
Östergötland och Tinnerö
Tisdag 27 februari kl. 18.30

Gert Franzén berättar om hur han funnit 
spåren av forntidens vägar i Östergöt-
land och särskilt i Tinnerö eklandskap. 
Efter föredraget hålls årsmöte för 
Föreningen Linköpings Ekopark.

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Naturcentrum

Årsmöte för Linköpings 
Trädgårdsklubb Blåklinten 
och bildvisning från Påskön
Onsdag 28 februari kl. 18.30

Sedvanligt årsmöte. Håkan Palm och 
Anna-Karin Wingren visar bilder från 
Påskön. 

Arrangör: Linköpings  
Trädgårdsklubb Blåklinten
Kontakt: Louise Vrethem, 0706-79 68 94,  
lt.vrethem@live.se
Plats: Naturcentrum
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Mars

Välkomstkväll för  
nygamla medlemmar och 
andra fågelintresserade
Torsdag 1 mars kl. 19.00

Är du ny medlem i Linköpings Fågel-
klubb och/eller vill få lite allmänna 
tips om hur du kommer igång med 
fågelskådning? Under denna kväll får du 
svar på frågor som: 

• Vad är Artportalen? 
• Vilka bra appar finns för fågelläten? 
• Hur hittar jag till de bästa fågelloka-

lerna? 
• Vilken kikare och fågelbok ska jag 

ha? 

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Olof Hjelm, 0706-70 64 18,  
olof.hjelm@gmail.com
Plats: Naturcentrum

Årsmöte för Linköpings 
Fågelklubb och  
föredrag om krickor
Söndag 4 mars kl. 15.00

Klockan 16, efter årsmötesförhandling-
arna, får vi lyssna till Johan Elmberg, 
som delger oss En krickas memoarer. 
Johan Elmberg är professor i zooekologi 
vid Högskolan i Kristianstad och ett av 
hans många intressen är andfåglars eko-
logi. Ett flertal av dessa arter berör i hög 
grad oss människor: jägare jagar dem, 
fågelvänner matar dem, skådare skådar 
dem och spannmålsodlare förargar sig 

över dem. När det gäller gässen pågår 
det för närvarande ett projekt om hur 
vi bäst skall undvika intressekonflikter. 
Johan bidrar flitigt med artiklar både 
till fågeltidskrifter och till jakttidskrifter. 
Denna dag är det krickan, en av Sveriges 
talrikaste simänder, som står i fokus för 
Johans verklighetsbaserade kåseri. 

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Olof Hjelm, 0706-70 64 18,  
olof.hjelm@gmail.com och Ingemar Ander, 
0767-76 26 68, ingemar.ander@comhem.se
Plats: Naturcentrum

Årsmöte för 
Friluftsfrämjandet och 
föredrag
Måndag 5 mars kl. 18.00

Lyssna på Rebecka Le Moine som 
berättar om sitt miljöarbete, vilket gav 
henne Världsnaturfondens pris Årets 
miljöhjälte 2017, och varför vi bör upp-
märksamma den biologiska mångfal-
dens dag den 22 maj. Efter föredraget 
har Friluftsfrämjandet sitt årsmöte. 

Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete 
med Studiefrämjandet
Kontakt: Adrian Clarke,  
linkoping@friluftsframjandet.se
Plats: Naturcentrum
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Öppet möte med handla-
miljövänligtgruppen
Tisdag 6 mars kl. 18.30

Välkommen att fika och mingla med 
andra personer som är intresserade av 
miljövänliga alternativ i vardagen. Till-
sammans detaljplanerar vi också vårens 
aktiviteter, bland annat Klädbytardagen 
den 14 april.

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping
Kontakt: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com
Plats: Naturcentrum

Rovdjur i Östergötland
Torsdag 8 mars kl. 19.00

Johan Falck, rovdjursspårare vid läns-
styrelsen i Östergötland, berättar om 
rovdjur i Östergötland. 

Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen
Kontakt: Björn Ljunggren, 0705-28 98 13,  
bjorn.ljunggren@rovdjur.se 
Plats: Naturcentrum

Bombmurkelutflykt
Lördag 10 mars kl. 10.30

Bombmurklan är en av de fem fridlysta 
svamparna i Sverige. I ett område vid 
Linghems motionsspår brukar det 
komma upp bombmurklor om vårarna, 
ibland redan i januari, ibland betydligt 
senare. Vi åker ut till Linghem och ser 
om vi kan få syn på de sällsynta svam-
parna. 

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Linghems motionsspår
Samlingsplats: Parkeringen vid Linghems 
motionsspår kl. 10.30, alternativt på 
parkeringen till Vidingsjö motionscentrum 
för samåkning kl. 10.00
Kostnad: 20 kr (gratis för medlemmar i 
svampklubben)

Vinterbotanik
Söndag 11 mars kl. 11.00

Visst kan man botanisera även på 
vintern! Staffan Nilsson, botaniker 
från Lund, är vår guide på denna tur i 
Vallaskogen, där vi lär oss artbestämma 
träd, buskar och örter med hjälp av 
knoppar, bark, vinterståndare och andra 
karaktärer. Medtag matsäck, något att 
sitta på, varma skor/kängor och kläder 
efter väder. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Elisabeth Lundqvist, 0702-90 30 33
Samlingsplats: Gamla Linköping, vid 
Cloettaboden kl. 11.00
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Padjelanta
Tisdag 13 mars kl. 19.30

Fredrik Neregård berättar om fjällen 
i Padjelanta nationalpark och de rätt 
okända områdena norr om Torne träsk. 
Föredraget äger rum efter årsmötet 
för Naturskyddsföreningen Linköping, 
vilket börjar 18.30.

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Naturcentrum

Trädgårdsväxter  
för vilda bin
Onsdag 14 mars kl. 18.30

Biolog Kjell Antonsson berättar vad vi 
kan plantera i trädgården för att locka 
till oss bin. 

Arrangör: Linköpings  
Trädgårdsklubb Blåklinten
Kontakt: Britt Näslund, 0722-62 28 23, britt.
naslund@gmail.com
Plats: Naturcentrum

Ugglor i Tinnerö 
eklandskap
Torsdag 15 mars kl. 18.30

De fina ekmarkerna i Tinnerö ekland-
skap ger oss stora möjligheter att höra 
ugglor, om förhållandena är de rätta. Vi 
gör en vandring och upplever vårvinter-
natten. Vi avslutar med fika vid brasan. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping och Föreningen Linköpings 
Ekopark i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Fröbergets parkering, 
Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr
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Årlig träff och årsmöte  
för Föreningen 
Östergötlands Flora
Söndag 18 mars kl. 14.00-18.00

Föreningens årsmöte (14.00-15.00). 
Därefter (från cirka 15.00) visar Marga-
reta Edqvist exempel på hur slutfasen 
i ett sådant här projekt kan gå till, 
med exempel från Småland och flera 
andra landskap. Under eftermiddagen 
kommer även en redovisning av läget 
i projektet, demonstration av hur man 
pressar växter och en frågestund. Fören-
ingen bjuder på smörgåsfika. 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturcentrum

Svamp till mat och medicin
Tisdag 20 mars kl. 18.30

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar 
i Linköpings Svampklubb får vi lyssna till 
Annette Lundborg och Ulla Hodges som 
berättar om nyttan av och näringen i 
några av våra vanliga svampar.

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Ulla Hodges, 0731-57 21 83,  
ulla@svampklubben.org 
Plats: Naturcentrum

Vilka lokala miljöfrågor vill 
du lyfta till kommunalvalet?
Torsdag 22 mars kl. 18.30

Naturskyddsföreningen brukar inför 
valet skicka ut en enkät till kommun-

fullmäktiges partier om vad de tycker i 
lokala natur- och miljöfrågor. Kom med 
dina idéer om vilka frågor du vill lyfta. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Naturcentrum

Introduktion till  
de svenska stickmyggen
Söndag 25 mars kl. 17.00

Anders Lindström är en av få som 
behärskar gruppen stickmygg och ikväll 
berättar han mer om denna relativt 
okända insektsgrupp. 

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Monika Sunhede, 0731-40 80 55, 
monikasunhede@hotmail.com
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris

Fo
to

: T
ov

e 
A

de
ls

kö
ld



13

April

Fagning av Naturskydds-
föreningens äng
Lördag 7 april kl. 10.00

Välkommen att delta i fagningen av 
vår äng i Bjärka-Säby (där vägen mot 
Bestorp korsar järnvägen). Fagning inne-
bär att höstens löv och kvistar räfsas 
ihop. Räfsor finns att låna. Ta med eget 
fika. Ett extra fagningstillfälle ordnas 
eventuellt i vecka 15. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Naturskyddsföreningens äng  
Bjärka-Säby

Medlemmarnas  
bildvisning tema 
”Närbildsfoto och Macro”
Måndag 9 april kl. 19.00

Ikväll tittar vi på bilder inom temat 
”Nära”. Ta med dina bilder inom temat 
så kommer säkert diskussionen igång 
med tips och idéer.

Arrangör: Östergötlands  
Naturfotografiska Sällskap
Kontakt: Gunnar Stenberg, 0727-45 12 22, 
gunnar.stenberg@outlook.com
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika (10 kr)

Sött eller salt?
Tisdag 10 april kl. 19.00

Ett föredrag om skillnaderna mellan söt- 
och saltvatten och vad som krävs för de 
olika typerna av akvarier. 

Arrangör: Linköpings Akvarieförening
Kontakt: Wilhelm Lubkowitz,  
wilhelm@nontek.net
Plats: Naturcentrum
Kostnad: För icke-medlemmar i 
akvarieföreningen 40 kr för fika

Gener styr hundens 
kommunikation över 
artgränserna
Torsdag 12 april kl. 19.00

Hundar kommunicerar gärna över 
artgränserna och ber ofta oss människor 
om hjälp när de stöter på problem. 
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Mia Persson, doktorand i etologi vid 
Linköpings universitet, berättar om sin 
forskning som visar att vissa hundar 
försöker lösa problemen på egen hand 
medan andra tar hjälp av människor. 
Man har upptäckt att två områden 
i DNA är förknippade med denna 
kommunikation och också visat att 
oxytocinsystemet spelar en stor roll när 
hunden domesticerades från varg. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Bo Antberg, 0707-90 69 33
Plats: Naturcentrum

Barnguidning:  
Livet i dammen
Lördag 14 april kl. 10.00

Med hjälp av håven söker vi efter det 
som lever under vattenytan, och kanske 
får vi höra grodornas vårsång. Guider är 
Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg. 
Kläder efter väder och medtag gärna 
matsäck!

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 0709-47 40 31
Samlingsplats: Vidingsjö motionscentrum
Kostnad: 20 kr 

Vår på Fröberget
Lördag 14 april kl. 10.00

Det är dags för den årliga fagningen/
lövräfsningen på torpet Fröberget. Ta 
med dig egen räfsa om du har en. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Alf Karlsson, 013-15 33 21,  
alf.karlsson2@comhem.se
Samlingsplats: Fröberget, Tinnerö 
eklandskap
Anmälan: Till Alf Karlsson (se kontakt ovan) 
senast den 12 april (för förtäringens skull)

Klädbytardag
Lördag 14 april kl. 10.00-15.00

Inlämning: kl. 10.00-12.00 
Uthämtning: kl. 13.00-15.00

Spara på miljön, spara pengar och 
förnya din garderob! Du tar med dig 
max tio fina och fräscha plagg, varje 
plagg kan bytas mot ett annat. Kläder 
som blir kvar skänks till välgörenhet. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com
Plats: Folkungaskolans matsal, 
Folkungagatan 20, Linköping

Ormsafari
Söndag 15 april kl. 10.00

Alla grod- och kräldjur är nu fridlysta 
i Sverige. Denna förmiddag kan du få 
komma närmare samt se och lära dig 
mer om dessa fascinerande djur (med 
särskild inriktning mot ormar). Vår guide 
är Jan Engqvist från Fenomenmagasi-
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net. Ta med stövlar. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Jan Engqvist
Samlingsplats: Vidingsjö motionscentrum
Kostnad: 20 kr 

Floraväkteri
Torsdag 19 april kl. 18.30

Margareta Edqvist är nationell samord-
nare för floraväkteriet och gästar oss 
för att berätta om läget för de hotade 
kärlväxterna i landet. Föreningen bjuder 
på smörgåsfika. 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturcentrum

Rödspovens dag
Lördag 21 april kl. 09.00-12.00

Under förmiddagen finns guider från 
Linköpings fågelklubb och Linköpings 
kommun vid plattformen i Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat. Vi 
tittar speciellt efter reservatets stolt-
het – rödspoven, som är en kommunal 
ansvarsart. 

Arrangör: Linköpings Fågelklubb i 
samarbete med Linköpings kommun
Kontakt: Olof Hjelm, 0706-70 64 18
Plats: Plattformen i Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat

Städdag i Rydskogen
Lördag 21 april kl. 10.00

Vi hjälps åt, stora som små, och plockar 
skräp tillsammans. Vi bjuder på grillad 

korv med bröd och festis! Vi planerar att 
jobba på fram till 13.00. Ingen anmälan 
krävs, välkommen! 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping och Linköpings kommun
Kontakt: Olga Holmgren, 0725-88 17 88, 
handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com
Samlingsplats: Vid Rydskogens 
motionscenter

Trädgårdens växtskydd  
– vänner och ovänner i 
trädgården
Lördag 21 april kl. 14.00

RST:s trädgårdsrådgivare Lise-Lotte 
Björkman berättar om växtskydd.

Arrangör: Linköpings  
Trädgårdsklubb Blåklinten
Kontakt: Britt Näslund, 0722-62 28 23, britt.
naslund@gmail.com
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Ingen avgift, kaffe serveras 
(kostnad 20 kr)
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Tinnerö vägar  
– gamla som gatan
Lördag 21 april kl. 14.00

Även i ett forntida samhälle behövdes 
förflyttningar av gods, människor och 
djur. Det krävde vägar. Arkeolog Gert 
Franzén visar tusenåriga vägar i det 
forntida samhället Tinnerö. Medtag 
matsäck och grova skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Fröbergets parkering
Kostnad: 20 kr

Guldsteklarnas värld
Söndag 22 april kl. 17.00

Guldsteklarna hör till våra allra vack-
raste insekter, samtidigt som de är en 
naturvårdsintressant grupp. Alexander 
Berg, som på kort tid har seglat upp 
som en av våra främsta kännare av 
dessa insekter, berättar mer om dem 
och visar fantastiska bilder. Det kommer 
även att finns möjlighet att få hjälp med 
artbestämning. 

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Tommy Karlsson, 013-13 66 94,  
tommy.karlsson@bredband.net
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris

Vårsläpp på Halshöga
Söndag 29 april kl. 10.00

Djurhållarna Henrik Carlsson och Andre-
as Gustafsson anordnar traditionsenligt 
vårsläpp av kor och kalvar. Försäljning 
av närproducerade, ekologiska varor. 
Besökare får även träffa andra djur från 
gårdarna. Se annons i lokaltidningarna 
angående övriga aktiviteter. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Anders Jörneskog, 013-20 65 57
Samlingsplats: Halshöga gård, Tinnerö 
eklandskap

Valborgsfirande på 
Naturskyddsföreningens 
äng
Måndag 30 april kl. 19.00

Välkommen att fira Valborg bland vitsip-
por och morkullor med Naturskydds-
föreningen på vår äng i Bjärka-Säby (där 
vägen mot Bestorp korsar järnvägen). 
Natursnokande och brasa. Brasan tänds 
cirka 20.30. Medtag fika. Brasan ger bra 
grillglöd.

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Naturskyddsföreningens äng  
Bjärka-Säby
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Maj

Vår bland Tinnerö rösen
Lördag 5 maj kl. 14.00

En vandring runt Smedstad storäng. 
Vägvisare är Annika Isaksson och 
Ulla-Britt Forsgren. Medtag matsäck och 
grova skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Smedstad storäng, Tinnerö 
eklandskap
Samlingsplats: Humpens parkering
Kostnad: 20 kr

Gökotta i Tinnerö 
eklandskap
Söndag 13 maj kl. 06.00

En kör av vårfåglar och förhoppningsvis 
även göken välkomnar oss till Tinnerö 
eklandskap denna majmorgon. Vi får se 
naturen vakna på en promenad bland 
ekkullar och våtmarker, under kunnig 
guidning av Lars Frölich och Janne 
Moberg. Kläder efter väder och medtag 
gärna matsäck. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 0709-47 40 31
Samlingsplats: Fröbergets parkering, 
Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr

Foder för akvariefiskar
Måndag 14 maj kl. 19.00

Ett föredrag om olika foder till akvarie-
fiskarna. 

Arrangör: Linköpings Akvarieförening
Kontakt: Wilhelm Lubkowitz,  
wilhelm@nontek.net
Plats: Naturcentrum
Kostnad: För icke-medlemmar i 
akvarieföreningen 40 kr för fika

Studiecirkel för 
floraintresserade och 
nybörjare i Linköping
Torsdag 17 maj kl. 18.30

Kom igång med botaniken. Vi tittar på 
växter och tränar artbestämning i fält. 
Eventuellt satsar vi på en inventerings-
ruta inom projektet för Östergötlands 
flora. Studiecirkeln omfattar cirka fem 
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träffar under sommaren (datum för 
kommande träffar bestäms vid den 
första träffen). 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Naturcentrum
Anmälan: Till Björn Ström (se kontakt ovan)

Följ med och  
leta vårens läckerheter
Söndag 20 maj kl. 10.00

Vi ger oss ut och letar efter en av vårens 
läckerheter – vårmusseronen! Ta med 
svampkorg eller papperskasse att 
plocka i samt egen matsäck. 

OBS! Eftersom värme och regn styr 
svamptillgången är det svårt att avgöra 
när vårmusseronerna dyker upp, 
så datum för utflykten kan behöva 
ändras. Ring därför ansvariga eller titta 
på svampklubbens hemsida (www.
svampklubben.org) några dagar innan 
utflykten. 

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org, Ulla Hodges, 

0731-57 21 83, ulla@svampklubben.org
Samlingsplats: Gamla Linköpings 
parkering, den bortre delen vid 
informationstavlan, för samåkning till 
lämplig svampmark
Kostnad: 20 kr (gratis för medlemmar i 
svampklubben)

Biologiska mångfaldens 
dag – Tinnerö i 
försommarprakt
Tisdag 22 maj kl. 18.00

Den 22:a maj infaller årligen den av 
FN instiftade Biologiska mångfaldens 
dag. Följ med den lokala biologen och 
Tinnerökännaren Mikael Hagström och 
lär dig om naturens mångfald, med 
allt från mossor och lavar till fåglar och 
flora, samt deras samspel. Under en 
rundvandring på kvällskvisten hinner vi 
skrapa lite på ytan för att uppfatta och 
uppskatta den mångfald vi har omkring 
oss. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Mikael Hagström, 0768-45 82 06
Samlingsplats: Fröbergets parkering, 
Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr
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Biologiska mångfaldens 
dag – Trädgårdsföreningen 
och Magistratshagen
Tisdag 22 maj kl. 18.00

Den 22:a maj är det den internationella 
dagen för den biologiska mångfalden. 
Följ med på en guidning om värdet av 
den biologiska mångfalden i staden. 
Björn Ström guidar i Trädgårdsförening-
en och Magistratshagen. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: vid Naturcentrum (kl. 18.00)

Skapa en egen 
naturmandala
Torsdag 24 maj kl. 17.30

Upptäck ett roligt och meditativt sätt 
att skapa ute i det gröna. Cecilia Elne-
gård håller en workshop om naturman-
dalas vid torpet Fröberget. Vi plockar 
material av blad och växtdelar och gör 
våra egna mandalas. Inga förkunskaper 
behövs. Medtag något att samla materi-
al i, sax, sittunderlag och grova skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark 
i samarbete med Studio Vildkonst och 
Studiefrämjandet
Kontakt: Cecilia Elnegård, 0703-72 61 30 
och Ulla-Britt Forsgren, 013-15 00 91, 0702-
92 52 69, linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Torpet Fröberget

Trädgårdsbesök, Gammalkil
Lördag 26 maj kl. 11.00

Margaretha Olofsson, Brånstad Ågård i 
Gammalkil, visar sin trädgård. Ta gärna 
med kaffekorg. Vägbeskrivning läggs ut 
på hemsidan och på Facebook i god tid 
före visningen. 

Arrangör: Linköpings  
Trädgårdsklubb Blåklinten
Kontakt: Bo Landberg, 0705-47 58 13
Plats: Brånstad Ågård

Halshöga gård  
och dess omgivningar
Lördag 26 maj kl. 14.00

Information om gården, reservatets be-
tesdjur och besök på ett av Tinneröom-
rådets största gravfält. Vägvisare är förre 
arrendatorn Sven-Anders Karlsson, samt 
Pam Curwen och Ulla-Britt Forsgren. 
Medtag matsäck och grova skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Parkeringen Halshöga gård
Kostnad: 20 kr
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Nattsångare i Lambohov
Söndag 27 maj kl. 21.30

När dagens fågelkör börjar tystna och 
mörkret faller är det nattens fåglar som 
tar över. Följ med på en stämningsfull 
cykeltur ledd av Sofie Hellman och 
Hanna Hederberg och upplev de mystis-
ka nattsångarna! 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Sofie Hellman, 076-641 32 35 och 
Hanna Hederberg, 0768-10 33 92
Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid 
Lambohovshagen intill Bygatan (med cykel)
Kostnad: 20 kr

Öppet hus på Fröberget
Måndag 28 maj kl. 18.00-20.00

Alla hälsas välkomna att titta in i det 
renoverade torpet och se på torparens 
miljö för övrigt. Kaffe serveras. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet

Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Torpet Fröberget

Fladdermussafari vid 
Ekängsdalens våtmarker
Onsdag 30 maj kl. 21.30

Följ med fladdermusexperten Håkan 
Ignell på en spännande guidning med 
ultraljudsdetektorer. Vi har chansen att 
komma i närkontakt med sju olika arter 
av fladdermöss! 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Parkeringen för 
Ullstämmaskogens naturreservat (från 
Haningeleden sväng vid Korpvallen mot 
Slättbacka/Kolbyttemon och kör cirka 3 km, 
sväng sedan vänster mot Ullstämmaskogens 
naturreservat, alternativt ta dig dit via gång- 
och cykelvägen från Morgongatan)
Kostnad: 20 kr
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Juni

Guidad nattfågelskådning 
på cykel (Stångån och 
Stångåmynningen)
Fredag 1 juni kl. 21.00-ca 24

Cykelturen går efter Stångån och ut 
mot mynningen. Vi stannar och lyssnar 
efter nattsångare lite då och då. Medtag 
gärna fika. Guide för kvällen är Gunilla 
Wetterling. 

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Gunilla Wetterling, 0707-88 12 26, 
gunilla.wetterling@gmail.com
Plats: Stångån
Samlingsplats: Snöbryggan vid Nykvarn, 
mitt emot reningsverkets utlopp, kl. 21.00

Vi äter ogräs  
och bakar bröd
Lördag 2 juni kl. 14.00

Under en vandring plockar vi ätliga 
växter som vi sedan tillagar. Vägvisare är 
Annette Lundborg och Janne Moberg. 
Medtag matsäck och grova skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Tinnerö rundloge
Kostnad: 20 kr

Naturnatten Kvällens fåglar
Tisdag 5 juni kl. 20.30

Upplev sommarkvällen i Tinnerö ek-
landskap. Björn Ström leder en cykeltur 
i Tinnerö eklandskap på jakt efter 
kornknarr, gräshoppssångare och andra 
kvällsfåglar. Vi avslutar med att vänta 
in skymningen över Rosenkällasjön vid 
brasan på Rödberget. Vi kommer till 
Rödberget runt 22.00.

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Smedstads dammar (med 
cykel)

Kärna mosse  
– orkidéernas paradis
Torsdag 7 juni (kväll)

Har du ännu inte upptäckt Kärna 
mosses artrika kalkkärr och vildvuxna 
skog? I år genomförs flera guidningar 
här. Bo Antberg låter dig uppleva 
kärrets alla orkidéer och mer därtill på 
en kvällsguidning i en anrik naturmiljö, 
utforskad sedan 1800-talet. Stövlar 
behövs! Samlingsplats och exakt tid 
meddelas vid anmälan. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Meddelas vid anmälan
Anmälan: Till Linköpings kommun via  
013-20 64 00 senast måndag 4 juni
Kostnad: 20 kr
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Nattsångare i  
Tinnerö eklandskap
Torsdag 7 juni kl. 21.30

Under guidning av Lars Frölich och 
Janne Moberg ser vi när Rosenkällasjöns 
fåglar går till vila och därefter åker vi 
runt i naturreservatet och lyssnar efter 
nattaktiva fåglar såsom kornknarr, 
flodsångare, gräshoppsångare, morkulla 
och kattuggla. Kläder efter väder.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 0709-47 40 31
Samlingsplats: Parkeringen vid 
Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö 
eklandskap
Kostnad: 20 kr

Kalkkärrsgryn- 
snäckans hemvister
Lördag 9 juni kl. 14.00

Följ med Lars Frölich på en guidning i 
Torrberga. Djupt inne i skogen öppnar 
en kalkkärrsglänta upp sig, där man 
kan njuta av härligheter som majviva, 
kärrspira och en mängd olika orkidéer, 
blandat med senvuxna träd av olika 
slag. Här bor även den sällsynta kalk-

kärrsgrynsnäckan, en av kommunens 
tolv ansvarsarter. Ta med stövlar! 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Torrberga (från Linköping 
på 34:an sväng vänster mot Sturefors/Slaka 
i Nykilskorset, fortsätt rakt fram i nästa 
korsning och kör ytterligare 2 km, sväng 
vänster in på en skogsväg (förbudsskylt 
för lastbilar) strax efter ett hus på vänster 
sida, och parkera sedan på en tydlig ficka i 
skogen på vänster sida efter cirka 200 m)
Kostnad: 20 kr

Kajakpaddling 1  
i Viggeby naturreservat
Söndag 10 juni kl. 09.30

Upplev Linköpings skärgårdsreservat 
Viggeby från sjön via kajak. Både vana 
och ovana paddlare är välkomna. Mini-
miålder 12 år. Turen tar cirka tre timmar 
och inleds med en kort instruktion från 
Linköpings kanotklubb. Kommunekolog 
Gunnar Ölfvingsson guidar. Medtag 
oömma kläder, ombyte, handduk och 
fika. 

Arrangör: Linköpings kommun och 
Linköpings kanotklubb
Kontakt: Gunnar Ölfvingsson,  
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0706-98 86 21
Samlingsplats: Viggebysandbadet, 
Viggeby naturreservat
Anmälan: Till Linköpings kommun via  
013-20 64 00 senast tisdag 5 juni
Kostnad: 100 kr (kajak med tillbehör ingår)

Kajakpaddling 2  
i Viggeby naturreservat
Söndag 10 juni kl. 14.00

Upplev Linköpings skärgårdsreservat 
Viggeby från sjön via kajak. Både vana 
och ovana paddlare är välkomna. Mini-
miålder 12 år. Turen tar cirka tre timmar 
och inleds med en kort instruktion från 
Linköpings kanotklubb. Kommunekolog 
Gunnar Ölfvingsson guidar. Medtag 
oömma kläder, ombyte, handduk och 
fika. 

Arrangör: Linköpings kommun och 
Linköpings kanotklubb
Kontakt: Gunnar Ölfvingsson,  
0706-98 86 21
Samlingsplats: Viggebysandbadet, 
Viggeby naturreservat
Anmälan: Till Linköpings kommun via  
013-20 64 00 senast tisdag 5 juni
Kostnad: 100 kr (kajak med tillbehör ingår)

Exkursion till  
kalkkärret i Lagmansro
Måndag 11 juni kl. 18.00

Genom unika metoder med hjälp av 
maskiner har åkermarker återskapats till 
kalkkärr. Resultatet är att orkidéer och 
andra kalkkärrsväxter har vandrat in och 
täcker hela den restaurerade ytan. Lisa 
Johansson från Länsstyrelsen guidar 
oss vid Lagmansro utanför Skänninge. 
Medtag matsäck och kängor/stövlar. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18
Samlingsplats: Samåkning från 
Naturcentrum kl. 18.00, OBS! parkering vid 
Lagmansro är begränsad

Naturupplevelser och 
fornminnen vid Hjortkälla
Måndag 11 juni kl. 18.00

I det ålderdomliga och fornlämningsrika 
odlingslandskapet kring Hjortkälla finns 
också en rik flora och fauna att upp-
täcka. Tillsammans med kommuneko-
log Torbjörn Blixt och hembygdskänna-
re från Wist hembygdsförening får vi se 
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både historiska spår samt nutida växter 
och djur. Medtag gärna fika. 

Arrangör: Linköpings kommun i samarbete 
med Linköpingsortens JUF och Wist
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Gårdsplanen till Styvinge 
gård (skyltat från vägen mellan Sturefors 
och Slaka)
Kostnad: 20 kr

Kärna mosse  
– orkidéernas paradis
Tisdag 12 juni (kväll)

Har du ännu inte upptäckt Kärna 
mosses artrika kalkkärr och vildvuxna 
skog? I år genomförs flera guidningar 
här. Bo Antberg låter dig uppleva 
kärrets alla orkidéer och mer därtill på 
en kvällsguidning i en anrik naturmiljö, 

utforskad sedan 1800-talet. Stövlar 
behövs! Samlingsplats och exakt tid 
meddelas vid anmälan. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Meddelas vid anmälan
Anmälan: Till Linköpings kommun via  
013-20 64 00 senast torsdag 7 juni
Kostnad: 20 kr

Tillgänglighetsanpassad 
guidning: Kärna mosse  
– orkidéernas paradis
Onsdag 13 juni (kväll)

Har du ännu inte upptäckt Kärna 
mosses artrika kalkkärr och vildvuxna 
skog? I år genomförs flera guidningar 
här. Bo Antberg låter dig uppleva kärrets 
alla orkidéer och mer därtill på en kvälls-
guidning i en anrik naturmiljö, utforskad 
sedan 1800-talet. Denna guidning utgår 
helt från spången som har anlagts på 
det öppna kärret. Samlingsplats och 
exakt tid meddelas vid anmälan. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Meddelas vid anmälan
Anmälan: Till Linköpings kommun via  
013-20 64 00 senast fredag 8 juni
Kostnad: 20 kr

Slåtterängen  
vid Älgbosätter
Torsdag 14 juni kl. 17.30

Följ med Lars Frölich och upplev 
blomstermångfalden på Älgbosätters 
slåtteräng. Genom traditionell fagning, 
slåtter och beteshävd får man en inblick 
i den artrikedom som kan finnas i vårt 
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vackra odlingslandskap.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Parkera på Älgbosätter 
Uppgårdens (vita huset) gårdsplan som 
ligger på höger sida utmed riksväg 34 mot 
Brokind och gå sedan åt nordväst utmed 
den lilla vägen mot hagen
Kostnad: 20 kr

Försommarslåtter  
på Fröberget
Torsdag 14 juni kl. 18.00

Välkommen till slåtter på torpet Fröber-
get då vi slår de delar av tomten där det 
växer mest. Det finns redskap att låna. 
Vi bjuder på grillad korv med tilllbehör. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Fröberget, Tinnerö 
eklandskap
Anmälan: Till Björn Ström (se kontakt ovan) 
senast den 13 juni (för förtäringens skull)

Blomstervandringar  
på De vilda  
blommornas dag
Söndag 17 juni

De vilda blommornas dag infaller i år den 
17 juni och över hela Norden ordnas 
blomstervandringar denna dag. Håll 
utkik på internet och i olika medier gäl-
lande aktiviteter, bland annat anordnas 
följande avgiftsfria vandringar: 

Kl. 10.00 Stubbevället

Följ med Lars Frölich på en blomster-
vandring i denna välhävdade oas, 
insprängd bland all åkermark på den 
östgötska slätten, och njut av blomster-
praktens mångfald strax innan mid-
sommar med arter som låsbräken och 
kattfot. 

Arrangör: Linköpings kommun i samarbete 
med Svenska Botaniska Föreningen
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Gårdsplan, Stubbevället, 
strax söder om Maspelösa (den östra 
tillfartsvägen), infart till höger (söderifrån) 
mellan två björkar, med betesmark på varsin 
sida om vägen

Kl. 10.00 Norra Roxenstranden

Guide är Anette Lundborg. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18
Samlingsplats: Vid Sandviks campings 
reception

Kl. 11.00 Naturum Tåkern

Växtvandring vid Naturum Tåkern. 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora 
i samarbete med Naturum Tåkern och 
Studiefrämjandet
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Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se

Kl. 14.00 Tinnerö eklandskap

Guider är Ulla-Britt Forsgren och Annika 
Isaksson. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18
Samlingsplats: Vid Fröbergets P-plats

Kl. 18.00 Mjärdevi

Guider är Bo Antberg och Örjan By-
ström. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18
Samlingsplats: Vid Collegium 
(Teknikringen 7)

Kärna mosse  
– orkidéernas paradis
Måndag 18 juni (kväll)

Har du ännu inte upptäckt Kärna 
mosses artrika kalkkärr och vildvuxna 
skog? I år genomförs flera guidningar 
här. Bo Antberg låter dig uppleva 
kärrets alla orkidéer och mer därtill på 
en kvällsguidning i en anrik naturmiljö, 

utforskad sedan 1800-talet. Stövlar 
behövs! Samlingsplats och exakt tid 
meddelas vid anmälan. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Meddelas vid anmälan
Anmälan: Till Linköpings kommun via  
013-20 64 00 senast onsdag 13 juni
Kostnad: 20 kr

Hökhults ekhage
Söndag 24 juni kl. 14.00

Strax utanför riksintresset Eklandskapet 
ligger Hökhults ekhage, ett område 
med höga träd och floravärden på var 
sida om riksväg 34. Följ med Lars Frölich 
och vandra bland ekjättarna under den 
frodiga blomsterprakten runt midsom-
mar. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Pendlarparkeringen, södra 
Skeda Udde, utmed riksväg 34
Kostnad: 20 kr
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Juli

Tusen trädgårdar
Söndag 1 juli kl. 10.00-17.00

Registrera din trädgård på  
www.tradgardsriket.se (Studiefrämjan-
det kan hjälpa dig att registrera). 

Arrangör: Linköpings  
Trädgårdsklubb Blåklinten
Kontakt: Bo Landberg, 0705-47 58 13

Fjärilssafari vid Rosens 
backe
Söndag 15 juli kl. 14.00

Högsommarens intensiva insektsliv på 
en blomsterrik ängsmark är något man 
aldrig kan uppleva för många gånger! 
Följ med kommunekologen Torbjörn 
Blixt bland bastardsvärmare, pärlemor-
fjärilar, blåvingar och andra insekter 
som frodas bland solvända, brudbröd 
och blåklockor. Ta gärna med kamera 
och egen håv!

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Åk från Malmslätt mot 
Vikingstad, strax före vägen mot Frössle 
pekar en liten blå skylt med texten 
”Gravfält” ut vägen till området, kör in där 
och parkera vid vägen, intill backen
Kostnad: 20 kr

Urskogsvandring  
i Ycke naturreservat
Lördag 21 juli kl. 14.00

Följ med Lars Frölich på en vandring i 
Ycke urskog, en idag sällsynt skogsmiljö 
i det sydsvenska landskapet. Bland 
trolldruva, ormbär och knärot trängs 
sällsynta mossor och lavar i detta myller 
av block, kullar, lågor och sänkor. Det 
gömmer sig något nytt bakom varje 
krök, har man tur så kan man exempel-
vis stöta på järpe.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Parkeringsplatsen till Ycke 
naturreservat
Kostnad: 20 kr

Småkrypens dag
Söndag 22 juli kl. 10.00-15.00

På naturum Tåkern firas denna dag Små-
krypens dag. Kom och guidas av kunniga 
guider och få en inblick i småkrypens 
förtrollande värld!

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet och Naturum Tåkern
Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris
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Augusti

Kuperade betesmarker  
vid Bjäsätter
Torsdag 2 augusti kl. 17.30

Mitt inne i kommunens norra skogar 
öppnar Bjäsätter upp sig med kuperade 
betesmarker som pryds av såväl sällsynt 
flora som fauna. Följ med Lars Frölich 
och upplev dalgångens betade ljung-
mattor och spridda spjutenar under 
högsommarprakten.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Torbjörn Blixt, 013-20 64 12
Samlingsplats: Parkera i kurvan vid 
Bjäsätter Natura 2000, sydost om 
Handelsboden i Bjäsätter (sväng av mot 
Bjäsätter från Stjärnorpsvägen, strax öster 
om Stjärnorp, kör långsamt genom gården)
Kostnad: 20 kr

Vattenväxtdag
Söndag 12 augusti kl. 10.00-15.00

Även om man kan en del växtarter så 
brukar vattenväxter ställa till problem 
vid artbestämning. Denna dag finns 
chansen att lära sig mer om dessa 

växter. En utställning av många olika 
arter anordnas. 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora 
i samarbete med Naturum Tåkern och 
Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturum Tåkern

Slåtter i 
Naturskyddsföreningens 
äng i Bjärka-Säby
Söndag 12 augusti kl. 10.00

Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och 
hänger upp det på traditionellt vis på 
hässjor. På slåttern bjuder föreningen på 
smörgås och svagdricka vid lunch. Lie 
och räfsor finns att låna. Alla är välkom-
na. Buss 566 passerar ängen. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Ängen i Bjärka-Säby kl. 
10.00

Slåtterkväll på Fröberget
Torsdag 16 augusti kl. 17.00

Upplev vår årliga slåtter på torpet 
Fröberget. Det är bra om du kan ta med 
dig egen lie eller räfsa, men det finns 
redskap att låna också. Vi bjuder på sill 
och potatis efter slåtterarbetet. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Fröberget, Tinnerö 
eklandskap
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Anmälan: Till Björn Ström (se kontakt ovan) 
senast den 15 augusti (för förtäringens skull)

Botanisk exkursion  
i Kindabygden
Söndag 19 augusti kl. 9.30

Tillsammans med botanisten Anders 
Svensson beger vi oss till Kinda 
kommun, med start i Rimforsa, för 
att bekanta oss med bygdens blom-
mor. Här finns växter som spindelört, 
finnögontröst och ärtvicker. Medtag 
matsäck och gärna egen flora. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18
Samlingsplats: Samåkning från 
Naturcentrum kl. 9.30, samling vid Kinda 
motell i Rimforsa kl. 10.00

Spindelsafari i Tinnerö
Söndag 19 augusti kl. 14.00

Följ med spindelexperten Monika 
Sunhede på en vandring vid Frökärret 
för att se vad spindlarnas värld har ett 
erbjuda! Söta hoppspindlar, snabba 
snabblöpare, fascinerande hjulspindlar 
– ett axplock av dessa mytomspunna 
varelser som vi idag har cirka 740 arter 
av i Sverige. Chansen är dessutom 
god att notera nya arter för Tinnerös 
eklandskap, som för tillfället är dåligt 
undersökt på spindelfronten. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Johan Molin, 013-20 67 06
Samlingsplats: Fröbergets parkering, 
Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr

Studiecirkel:  
Svampar som signalarter
Måndag 20 augusti kl. 19.00

Studiecirkelstart 20/8 (samling Natur-
centrum 19.00), antalet träffar beror på 
svampsäsongens utveckling. 

Många svamparter har visat sig vara bra 
arter som signalerar värdefulla skogar ur 
naturvårdssynpunkt. Vi ordnar tillsam-
mans en studiecirkel med inriktning 
på marksvampar i skogen. Vi är ute på 
vardagskvällarna och besöker lokaler 
nära Linköping med avslutning inom-
hus. Ledare är Björn Ström och Magnus 
Källberg. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping och Linköpings Svampklubb i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Naturcentrum (1:a träffen)
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Anmälan: Till Björn Ström, se 
kontaktuppgifter ovan, eller kom till första 
träffen
Kostnad: 200 kr (gratis för 
medlemmar i svampklubben eller 
Naturskyddsföreningen)

Fladdermussafari vid 
Smedstad
Tisdag 21 augusti kl. 21.00

Följ med fladdermusexperten Håkan 
Ignell på en spännande guidning med 
ultraljudsdetektorer. Vi har chans att 
komma i närkontakt med sju olika arter 
av fladdermöss! 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Johan Molin, 013-20 67 06
Samlingsplats: Parkeringen vid Smedstad 
dammar, Haningeleden
Kostnad: 20 kr

Svamputställning  
på Naturcentrum
Måndag 27 augusti kl. 17.00-18.30

Vi gör en utställning av de svampar som 
vi hittat under veckoslutet. Förutom att 
titta på de utställda exemplaren kan du 
ta med egna svampar och få hjälp med 
att artbestämma dem. 

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum

Nybörjarkurs:  
Lär dig känna igen 
svamparna
Måndag 27 augusti kl. 19.00-20.45

Brukar du bara plocka kantareller, men 
vill lära dig mer om goda matsvampar 
och hur man känner igen dem? Under 
fem måndagar med kursstart den 27/8 
går vi bl.a. igenom soppar och andra 
svampar utan skivor, kremlor och riskor, 
champinjoner, olika förväxlingsarter och 
giftsvampar. 

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Monica Andersson, 013-526 45, 
monica@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum
Anmälan: Till Monica Andersson via e-post 
eller telefon, se kontaktuppgifter ovan
Kostnad: 300 kr (200 kr för medlemmar i 
svampklubben)
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Hösten 2018
Höstens programpunkter har ännu 
inte planerats färdigt för de flesta av 
föreningarna. I september är dock en 
hel del aktiviteter redan fastställda, och 
för oktober-december finns ytterligare 
några programpunkter. Dessa redovisas 
i korthet nedan, men kommer sedan 
att presenteras i detalj i det kommande 
höstprogrammet för 2018. 

September
1 Svamputställning på ICA i Ekholmens 

centrum – Svampens dag (Linköpings 
Svampklubb)

1 Guidning i Tinnerö eklandskap: Den 
kungliga Djurgården och dess gamla 
ekar (Föreningen Linköpings Ekopark)

2 Svamputflykt – Svampens dag 
(Linköpings Svampklubb)

3 Svamputställning på Naturcentrum 
(Linköpings Svampklubb)

5 Svamputflykt i Tinnerö (Linköpings 
Svampklubb)

8 Barnguidning: Höghuset eken 
(Linköpings kommun)

8 Lummig lövskog i Änggårdshagen – 
natur- och kulturvandring (Linköpings 
kommun)

9 Öppet hus på Fröberget – upplev en 
torpmiljö (Föreningen Linköpings 
Ekopark)

9 Fornminnen och flora vid fornborgen, 
en natur- och kulturguidning vid 
Grävsten (Linköpings kommun)

10 Svamputställning på Naturcentrum 
(Linköpings Svampklubb)

11 Svamputflykt i Rydskogen (Linköpings 
kommun och Linköpings Svampklubb)

15 Guidning: Forntid möter nutid runt 
Smedstad gård (Föreningen Linköpings 

Ekopark)

16 Svamptur i Ullstämmaskogen 
(Linköpings kommun och Linköpings 
Svampklubb)

16 Svamptur för barn i Ullstämmaskogen 
(Linköpings kommun och Linköpings 
Svampklubb)

17 Svamputställning på Naturcentrum 
(Linköpings Svampklubb)

22 Barnguidning: Hösten i Sturefors 
(Linköpings kommun)

23 Föredrag: Hur får dagfjärilarna ihop sina 
livspussel? (Entomologiska Föreningen 
Östergötland)

24 Svamputställning på Naturcentrum 
(Linköpings Svampklubb)

29 Guidning i Tinnerö eklandskap: 
Från vikingabron till den järntida 
storbondens gård (Föreningen 
Linköpings Ekopark)

Oktober
1 Svamputställning på Naturcentrum 

(Linköpings Svampklubb)

6 Guidning i Tinnerö eklandskap: 
Torprunda på cykel (Föreningen 
Linköpings Ekopark)

20 Guidning: LIFE Bridging the Gap – 
restaureringsåtgärder i ekmiljöer 
(Linköpings kommun)

21 Föredrag: På fjärilsjakt i Vietnamn 
(Entomologiska Föreningen 
Östergötland)

November
Inga aktiviteter schemalagda ännu. 

December
9 Luciafika med visning av bilder och 

kryp (Entomologiska Föreningen 
Östergötland)
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Medlemsföreningar
Linköpings Naturcentrum samarbetar med Linköpings natur-, miljö-, och trädgårds-
föreningar samt Studiefrämjandet. Tillsammans erbjuder föreningarna ett brett 
utbud av föreläsningar, exkursioner och studiecirklar. Förutom de aktiviteter som 
återfinns i detta program har föreningarna även egna medlemsaktiviteter som man 
får ta del av om man är medlem.

På följande sidor finns information om föreningarna, för dig som vill veta mer om 
dem eller bli medlem. 

Entomologiska Föreningen 
Östergötland (EFÖ)
En allmän naturförening med naturvård 
och frågor kring insekters ekologi som 
huvudprofil. 

Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73, 
kjell.antonsson@home.se, Björn Ström 
013-10 34 51, 0733-14 75 46,  
bjorn_strom@telia.com
Hemsida: www.ostgotaentomologerna.se
Medlemskap: Medlemsavgift 100:-/år sätts 
in på föreningens PlusGiro 496 34 59-5.

Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är Sveriges största 
friluftsorganisation med cirka 82 000 
medlemmar. Våra tusentals ideella 
ledare guidar varje år barn och vuxna ut 
på små och stora äventyr. Genom våra 
lokalavdelningar kan vi erbjuda Sveriges 
bredaste utbud av friluftsaktiviteter. Läs 
mer på vår hemsida. 

Kontakt: Adrian Clarke,  
linkoping@friluftsframjandet.se
Hemsida: www.friluftsframjandet.se/
linkoping
Medlemskap: Medlemsavgift för barn 0-12 
år 100:-, ungdom 13-25 år 170:-, vuxen från 
26 år 360:-, familj (skrivna på samma adress) 
530:-. Se hemsidan för mer information. 

Förbundet Organisk-
Biologisk Odling (FOBO)
En förening att främja organisk-biolo-
gisk odling med naturen som förebild.

Kontakt: Marek Rolenec, 0722-09 86 08,  
kansli@fobo.se
Hemsida: www.fobo.se
Medlemskap: Medlemsavgift 250:- sätts 
in på föreningens PlusGiro 83 44 59-0. 
Medlemstidningen Odlaren ingår i 
medlemskapet.

Föreningen  
Linköpings Ekopark
En förening för att bevara och utveckla 
natur- och kulturhistoriska värden inom 
f.d. garnisonens övningsområde.

Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Hemsida: linkopingsekopark.nu
Medlemskap: Medlemsavgift för enskild 
medlem 75:- alternativt familj 100:- sätts in 
på föreningens PlusGiro 428 40 62-9. 

Föreningen  
Östergötlands Flora
Föreningen Östergötlands Flora har som 
syfte att inventera floran i landskapet 
Östergötland. Föreningen bildades 2011 

http://www.ostgotaentomologerna.se
https://www.friluftsframjandet.se/linkoping
https://www.friluftsframjandet.se/linkoping
http://www.fobo.se
http://linkopingsekopark.nu
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och inventeringen beräknas pågå till 
efter år 2020. Förutom exkursioner och 
florakurser anordnar föreningen även 
föredrag. Det går bra att vara medlem 
utan att delta i inventeringen.

Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
Hemsida: ostgotaflora.se
Medlemskap: Medlemsavgift 50:-/år sätts in 
på föreningens PlusGiro 60 19 89-7.

Linköpings Akvarieförening
En förening för natur- och miljöintresse-
rade ungdomar och vuxna, med i första 
hand vattenlevande djur och växter 
som intresseområde. 

Kontakt: Wilhelm Lubkowitz, 0707-71 06 69,  
wilhelm@nontek.net
Hemsida: linkopings-akvarieforening.net
Medlemskap: Medlemsavgift 100:- sätts in 
på föreningens PlusGiro 24 51 49-0. 

Linköpings Biodlarförening
En lokal förening av Sveriges Biodlares 
Riksförbund (SBR). Föreningen driver 
föreningsbigården som är belägen i 
Trädgårdsföreningen med Belevederen 
som närmsta granne i Lasarettsbacken. 
Vi organiserar nybörjar- och fortsätt-
ningskurser i samarbete med Vuxensko-
lan. Bigården är öppen för allmänheten 
helgfria torsdagar kl. 18.00-20.00 under 
perioden maj-augusti, då alla är mycket 
välkomna att se på verksamheten. 

Kontakt: Lennart Johansson, 0723-18 50 74,  
e.l.e.johansson@gmail.com
Hemsida: linkopingsbiodlarna.se

Linköpings Fågelklubb
En ornitologisk förening med uppgiften 
att främja utforskandet och skyddet av 

fågelfaunan samt väcka fågelintresset 
hos allmänheten i Linköping. 

Kontakt: Olof Hjelm, 0706-70 64 18
Hemsida: linkopingsfagelklubb.se
Medlemskap: Medlemsavgift för enskild 
medlem 125:-/år sätts in på föreningens 
BankGiro 870-6046. 

Linköpings Svampklubb
Föreningen främjar intresset för såväl 
vild som odlad svamp. 

Kontakt: Sune Pettersson, 013-15 41 93,  
sune@svampklubben.org
Hemsida: svampklubben.org
Medlemskap: Medlemsavgift 100 :- per 
familj sätts in på föreningens PlusGiro 
484 17 57-0. 

Linköpings  
Trädgårdsklubb Blåklinten
En lokalförening till Riksförbundet 
Svensk Trädgård (RST), som arbetar för 
att under trivsamma former öka intres-
set för och kunskapen om trädgårdsod-
ling i Linköping med omnejd.

Kontakt: Louise Vrethem, 0706-79 68 94, 
lt.vrethem@live.se
Hemsida: www.blaklinten.n.nu
Medlemskap: Medlemsavgift 325:-/år 
(första året 295:-) sätts in på föreningens 
PlusGiro 1215-3. Medlemstidningen 
Hemträdgården ingår i medlemskapet 
(6 nr. per år).

Naturskyddsföreningen 
Linköping
En lokal krets av Naturskyddsförening-
en. Föreningen arbetar med naturvård 
och miljöfrågor. 

Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  

http://ostgotaflora.se
http://linkopings-akvarieforening.net
http://linkopingsbiodlarna.se
http://linkopingsfagelklubb.se
http://svampklubben.org
http://www.blaklinten.n.nu
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0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Hemsida: naturskyddsforeningen.se/
linkoping
Medlemskap: Medlemsavgift för ordinarie 
medlem 295:-, för ungdom (under 26 
år) 195:- eller för familj 365:- sätts in på 
föreningens PlusGiro 90 19 09-2. Tidningen 
Sveriges Natur ingår i medlemskapet. 

Studiefrämjandet
En del av föreningarnas aktiviteter sker 
i samarbete med Studiefrämjandet som 
är ett studieförbund med inriktning mot 
natur, kultur och miljö. 

Kontakt: Eija Linghammar, 013-25 23 04,  
eija.linghammar@studieframjandet.se
Hemsida: www.studieframjandet.se/
ostergotland

Svenska 
Rovdjursföreningen
Föreningen arbetar för att rovdjuren 
i vårt land ska garanteras långsiktig 
överlevnad. 

Kontakt: Björn Ljunggren, 0705-28 98 13,  
bjorn.ljunggren@rovdjur.se
Hemsida: www.rovdjur.se
Medlemskap: Medlemsavgift 325:- (40:- för 
familjemedlem) sätts in på föreningens 
PlusGiro 149 42-7. Tidningen Våra Rovdjur 
ingår i medlemskapet.

Östergötlands 
Naturalhistoriska  
Förening (ÖNF)
En intresseförening för natur och biologi 
som arbetar mycket med florainvente-
ring och hotade arter.

Kontakt: Bo Antberg, 013-29 88 45
Hemsida: naturalhistoriska.se
Medlemskap: Kontakta Bo Antberg eller 

sätt in medlemsavgift 75:- på föreningens 
PlusGiro 36 19 55-8. 

Östergötlands 
Naturfotografiska  
Sällskap (ÖNS)
En förening för att främja intresset för 
naturfotografering. 

Kontakt: Gunnar Stenberg, 0727-45 12 22,  
gunnar.stenberg@outlook.com
Hemsida: www.ostgotanaturfoto.se
Medlemskap: Medlemsavgift för 
fullbetalande medlem 150:-, för ungdom 
(t.o.m. 20 år) 75:- och för hel familj 200:- sätts 
in på föreningens PlusGiro 420 59 57-6 och 
märk insättningen med namn och adress. 

Östergötlands 
Ornitologiska Förening 
(ÖgOF)
En fågelförening som verkar för fågel-
skydd och naturvård, fågelforskning 
och fågelintresse i Östergötland. De 
driver fågelrelaterade projekt, samord-
nar fågeltävlingar, debatterar naturvård 
och försöker lyfta frågor om fåglar och 
annan biologisk mångfald hos allmän-
het och politiker. Föreningen har en 
medlemstidning som heter Vingspe-
geln. 

Kontakt: Therese Åström, 0737-09 46 60,  
theas468@student.liu.se eller  
therese.ogof@gmail.com
Hemsida: ogof.se

https://linkoping.naturskyddsforeningen.se
https://linkoping.naturskyddsforeningen.se
http://www.studieframjandet.se/ostergotland
http://www.studieframjandet.se/ostergotland
http://www.rovdjur.se
http://naturalhistoriska.se
http://www.ostgotanaturfoto.se
http://ogof.se
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Kalendarium

Januari
20 Lodjur i södra Östergötland
27 Upptaktsmöte med fröbyte

Februari
1 Floran i östra Himalaya
5 Öppen bildkväll med tema ”Fåglar i 

Östergötland”
6 En ruggig historia: Föredrag om 

fåglars fjäderbyte – strategier, 
åldersbestämning och betydelse för 
årscykeln

8 Sätt Biologiska Mångfalden i centrum
10 Barnguidning: Vinter i skogen
11 Vinterfåglar längs Stångån
12 Årsmöte för Linköpings Akvarieförening 

och föredrag om akvarier
13 Några glimtar från mykologiveckan på 

Öland
18 Årsmöte för Entomologiska Föreningen 

Östergötland och föredrag om Turkiets 
skalbaggsfauna

19 Kartor och geografisk information i 
naturvårdens tjänst

24 Guidad fågelskådning: Stångån och 
Stångåmynningen

26 Årsmöte för Östergötlands 
Naturfotografiska Sällskap och 
bildvisning från Östafrika

27 Forntida vägar i Östergötland och 
Tinnerö

28 Årsmöte för Linköpings Trädgårdsklubb 
Blåklinten och bildvisning från Påskön

Mars
1 Välkomstkväll för nygamla medlemmar 

och andra fågelintresserade
4 Årsmöte för Linköpings Fågelklubb och 

föredrag om krickor
5 Årsmöte för Friluftsfrämjandet och 

föredrag
6 Öppet möte med handla-

miljövänligtgruppen
8 Rovdjur i Östergötland
10 Bombmurkelutflykt
11 Vinterbotanik
13 Padjelanta
14 Trädgårdsväxter för vilda bin
15 Ugglor i Tinnerö eklandskap
18 Årlig träff och årsmöte för Föreningen 

Östergötlands Flora
20 Svamp till mat och medicin
22 Vilka lokala miljöfrågor vill du lyfta till 

kommunalvalet?
25 Introduktion till de svenska 

stickmyggen

April
7 Fagning av Naturskydds-föreningens 

äng
9 Medlemmarnas bildvisning tema 

”Närbildsfoto och Macro”
10 Sött eller salt?
12 Gener styr hundens kommunikation 

över artgränserna
14 Barnguidning: Livet i dammen
14 Vår på Fröberget
14 Klädbytardag
15 Ormsafari
19 Floraväkteri
21 Rödspovens dag
21 Städdag i Rydskogen
21 Trädgårdens växtskydd – vänner och 

ovänner i trädgården
21 Tinnerö vägar – gamla som gatan
22 Guldsteklarnas värld
29 Vårsläpp på Halshöga
30 Valborgsfirande på 

Naturskyddsföreningens äng

Maj
5 Vår bland Tinnerö rösen
13 Gökotta i Tinnerö eklandskap
14 Foder för akvariefiskar
17 Studiecirkel för floraintresserade och 
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nybörjare i Linköping
20 Följ med och leta vårens läckerheter
22 Biologiska mångfaldens dag – Tinnerö i 

försommarprakt
22 Biologiska mångfaldens dag 

– Trädgårdsföreningen och 
Magistratshagen

24 Skapa en egen naturmandala
26 Trädgårdsbesök, Gammalkil
26 Halshöga gård och dess omgivningar
27 Nattsångare i Lambohov
28 Öppet hus på Fröberget
30 Fladdermussafari vid Ekängsdalens 

våtmarker

Juni
1 Guidad nattfågelskådning på cykel 

(Stångån och Stångåmynningen)
2 Vi äter ogräs och bakar bröd
5 Naturnatten Kvällens fåglar
7 Kärna mosse – orkidéernas paradis
7 Nattsångare i Tinnerö eklandskap
9 Kalkkärrsgrynsnäckans hemvister
10 Kajakpaddling i Viggeby naturreservat
11 Exkursion till kalkkärret i Lagmansro
11 Naturupplevelser och fornminnen vid 

Hjortkälla
12 Kärna mosse – orkidéernas paradis
13 Tillgänglighetsanpassad guidning: 

Kärna mosse – orkidéernas paradis
14 Slåtterängen vid Älgbosätter
14 Försommarslåtter på Fröberget
17 Blomstervandringar på De vilda 

blommornas dag
18 Kärna mosse – orkidéernas paradis
24 Hökhults ekhage

Juli
1 Tusen trädgårdar
15 Fjärilssafari vid Rosens backe
21 Urskogsvandring i Ycke naturreservat
22 Småkrypens dag

Augusti
2 Kuperade betesmarker vid Bjäsätter
12 Vattenväxtdag
12 Slåtter i Naturskyddsföreningens äng i 

Bjärka-Säby
16 Slåtterkväll på Fröberget
19 Botanisk exkursion i Kindabygden
19 Spindelsafari i Tinnerö
20 Studiecirkel: Svampar som signalarter
21 Fladdermussafari vid Smedstad
27 Svamputställning på Naturcentrum
27 Nybörjarkurs: Lär dig känna igen 

svamparna
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Linköpings Naturcentrum 2018
Under 2018 händer det en del nytt på Linköpings Naturcentrum i Trädgårdsfören-
ingen. Först och främst har namnet bytts från enbart Naturcentrum till Linköpings 
Naturcentrum och en hel del andra spännande förändringar är på gång. 

Rebecka Le Moine är ny som verksamhetsansvarig 
och hon berättar om utmaningarna och planerna 
för 2018: 

– Jag är superpepp på att få arbeta för att få 
naturen i centrum hos Linköpingsborna! Linkö-
pings Naturcentrum ska så klart fortsätta att vara 
den naturliga mötesplatsen för miljöintreserade 
människor, föreningar och nätverk, och under 
2018 kommer vi att vidareutveckla verksamheten 
och bli mer synliga digitalt. 

Varje år väljer naturskolan och den ekologiska kök-
strädgården ett nytt tema att fördjupa sig inom. 
Rebecka berättar om tankarna bakom årets tema:

– Vi vill underlätta för det viktiga engagemanget och välkomna människor från 
olika bakgrunder till Sverige, Linköping och naturen. Årets tema kommer därför att 
handla om integration och natur. Vi har många idéer till hur vi kan bidra till integra-
tionen samtidigt som vi utbildar kring olika miljöfrågor. 

I naturskolan är det en självklarhet att barn och elever ska få ett upplevelsebase-
rat lärande om naturen, i naturen, och med hållbar utveckling som perspektiv. 
Kontakta oss för mer information och bokning. Alla är även välkomna att besöka 
odlingarna i Trädgårdsföreningen där trädgårdsmästare finns på plats och i mån av 
tid berättar och svarar på frågor. 

Och sist men inte minst – följ oss gärna på Facebook och Instagram för att hålla dig 
uppdaterad om vad som händer framöver!

Varmt välkommen till Linköpings Naturcentrum!

Nyhet! Linköpings Naturcentrum finns även 
på sociala medier – följ med när vi sätter 
naturen i centrum!


