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För att lyfta natur och miljöfrågorna inför valet 
har Naturskyddsföreningen Linköping skickat 
ut en enkät till kommunfullmäktiges partier om 
vad de tycker i ett antal  lokala natur och mil-
jöfrågor. Resultatet ser du på sidan 4-6 i denna 
kretstidning. Det råder mer eller mindre enighet 
i flera frågor. Den styrande koalitionen och op-
positionen vill båda se en fortsatt satsning på  
den mångåriga satsningen Linköpings  cykel-
stad även om det varierar mellan partierna vad 
man vill prioritera. Man vill också att  kommu-
nen skall ta fram en  grönstrukturplan  som  
tydliggör viktiga grönstrukturer. Det arbetet har 
pågått  ett antal år men går rätt långsamt.  

Det råder också  enighet kring målet att Linkö-
ping skall bli koldioxidneutralt  år 2025. Alla 

partier är också för att  Tekniska verken utreder 
och satsar på åtgärder för fria  vandringsvägar 
för fisk förbi  sina vattenkraftverk. 

De flesta partierna  står också bakom  kommu-
nens finanspolicy  som säger att man inte skall 
investera i  klimatskadlig  verksamhet som t  ex 
oljeindustrin.  

Däremot finns  det olika åsikter i frågan om 
kommunen  skall tillämpa kalhyggesfritt skogs-
bruk i kommunala skogarna.  Den 30 augusti 
18:30 har vi ett möte på  Naturcentrum då vi re-
dovisar  resultatet. Vi kommer erbjuda partierna 
att närvara med representanter. 

Ordförande har Ordet  
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Ordförande Björn Ström 
Foto Björn Ström 

 Skogsintresserad? 
Om du är intresserad att bidra i  Naturskyddsföreningens  arbete med  att 
bevara den biologiska mångfalden i skogen skall du gå med i länsförbundets 
skogsgrupp.  

De är ute i fält och kontrollerar avverkningsanmälningar och jobbar med att 
rädda skyddsvärd skog.  

De har en Facebookgrupp sök på  

Skogsgruppen Naturskyddsföreningen Östergötland. 

Om du vill veta mer kontakta Göran Toss 

Goran.toss@gmail.com 

Anmälan till Göran Toss goran.toss@gmail.com 

Ända sedan  föreningssamar-
betet  med Naturcentrum som 
bas etablerades för  runt 20 år 
sedan  har  de föreningar som 
velat, fått en tryckt upplaga av 
det gemensamma naturcent-
rumprogrammet  betald av 
kommunala medel. I och med 
en ny upphandling av driften av 
Naturcentrum inför 2017 har 
kommunen slopat  kravet att 
entrepenören skall trycka ett 
program till de föreningar som 
vill skicka ut till sina medlem-
mar. Den som vill ha ett tryckt 

exemplar kan hämta det på 
Naturcentrum i Trädgårdsför-
eningen. Naturcentrumpro-
grammet finns på 
www.naturkartan.se sök på 
Linköping och på Naturcent-
rums hemsida http://
linkopingsnaturcentrum.se 

Våra egna aktiviteter som vi 
ordnar i Naturskyddsförening-
en Linköping framgår av föl-
jande sidor i denna kretstid-
ning.  

Vi kommer också ta med en del 

föreläsningar som äger rum på 
Naturcentrum i  E-postbrevet 
som ungefär en gång  i måna-
den går ut till de medlemmar  i 
kretsen som meddelat sin E-
postadress till medlemsregist-
ret. 

På Facebook hittar du Natur-
centrums verksamhet om du 
söker på Linköpings naturcent-
rum 

Naturcentrumprogrammet har upphört som bilaga till kretstidningen 

http://www.naturkartan.se
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Aktiviteter i Naturskyddsföreningen Linköping  
Hösten 2018  

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 var-
dagskvällarna och besöker lokaler nära 
Linköping med avslutning inomhus. Ledare 
är Björn Ström och Magnus Källberg.  

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

 

 

Vad tycker kommunfullmäktiges partier i 
lokala natur och miljöfrågor? 

Torsdag 30 augusti 18:30 

Naturskyddsföreningen Linköping har 
skickat en enkät till kommunfullmäktiges 
partier om vad de tycker i lokala natur och 
miljöfrågor. Vi redovisar svaren och disku-
terar.  

Info Björn Ström 013-103451/ 0733-147546 
bjorn_strom@telia.com 

Lokal Naturcentrum 

 

 

 

Hur kan man skydda och uppmärksamma 
värdefulla skogar. 

Tisdag 18 september. 18:30 

Naturskyddsföreningens skogsgrupp berät-
tar om sitt arbete med att hitta och upp-
märksamma skyddsvärda skogar ut natur-
vårdssynpunkt. 

Arr Naturskyddsföreningen i Linköping i 
samarbete med Studiefrämjandet. 

Info Björn Ström 013-103451/ 0733-147546 
bjorn_strom@telia.com 

Samling Naturcentrum 

 

 

Naturvärden i Barrskog. Vad skall man leta 
efter? 

Söndag 23 september 09:30 

Vi gör en vandring i Vallaskogens naturre-
servat  och tittar på vilka arter och värden 
som kännetecknar en skog med höga na-
turvärden. 

Samling Gamla Linköping utanför Cloetta-
boden. 

Info Björn Ström bjorn_strom@telia.com 
0733147546 eller 013-103451 

 

Ta vara på det du har!  

Söndagen den 7 oktober kl. 14-16.  

Hur kan vi leva mer resurssnålt? Föreläs-
ning med Jan ”Eldöga” Gustafson-Berge och 
Maria Hansson. Jan håller kurser inom 
vardagsekologi och självförsörjning och 
Maria har startat Klädbiblioteket i Linkö-
ping. Lokala reparatörer presenterar sin 
verksamhet. Fika.  

i samarbete med Studiefrämjandet. 

Info  bjorn_strom@telia.com 

Lokal Naturcentrum 

Stormusslor – våra viktiga ekosystem-
tjänare och levande 
miljöhistoriska arkiv. 
Onsdag 14 november 18:30 

Jacob Bergengren  berättar om våra sötvat-
tenslevande stormusslors roll i dåtid, 
nutid och in i framtiden. Lär Er mer om det 
historiska pärlfisket i Svartån, de tjockska-
liga 
målarmusslornas nya habitat i Kapellån 
och om den invasiva 
vandrarmusslans snabba expansion i 
Motala ström. 

Info Björn Ström 013-103451/ 0733-147546 
bjorn_strom@telia.com 

Samling Naturcentrum 

 

 

Traditionsenligt adventsfika med  bildvis-
ning  

söndag 2 december kl. 15.00  

På årets sedvanliga adventsfika gästas vi i 
år av naturfotografen Frida Hermansson 
som kommer att visa sitt program ”På 
okänd väg jag vandrar”. Bilder och berättel-
ser från Island, Svalbard och hemma. Frida 
gjorde ett bejublat framträdande på Natur-
fotofestivalen i Vårgårda 2017 och det är 
med stor glädje som vi välkomnar henne 
som årets gästföreläsare.  

Samarbete med Östergötlands Naturfoto-
grafiska Sällskap  

Kontakt: Uffe Samuelsson 0702-28 87 59, 
Samuelsson.uffe@gmail.com,  

Björn Ström 0733-14 75 46, bjorn_strom@ 
telia.com  

Samlingsplats: Naturcentrum Kostnad: 25 
kr för fika 
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Svar på Fråga  7-viktigaste lokala miljöfråga kommande mandatperiod 
S  Att Linköping ska nå målet att bli koldioxidneutralt till 2025. Linköping behöver bidra till arbetet med den globala klimatutma-
ningen och har också mycket att vinna på att ligga långt framme när det gäller exempelvis miljöteknik.  

Mp Att Linköping ska bli CO2-neutralt till 2025. Gynna den biologiska mångfalden  

C Minska koldioxidutsläppen som tyvärr ökat under de senaste åren. Vi måste se till att få Linköping på rätt spår igen för att kunna 
nå koldioxidneutralt Linköping 2025. 

L Bevarande av bördig jordbruksmark och att arbeta aktivt för hållbar utveckling.. 

M Att all kommunal verksamhet jobbar utifrån Agenda 2030-målen med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i fokus. Hel-
hetsperspektivet ska styra. Snabba på arbetet med ett koldioxidneutralt Linköping .  

Svar på Fråga 8 Vilken kommunal miljöfråga har ert parti drivit framgångsrikt under nuvarande 
mandatperiod? 
V Vänsterpartiet Linköping driver en linje där vi vill att kommunen ska uppmuntra och ge medborgarna verktyg för att kunna leva 
mer cirkulärt. Vi har under mandatperioden fått igenom att det ska byggas en kommunal återbruksgalleria, tyvärr verkar det dröja 
innan det införs. Vi fick precis nu igenom att i informationen kring sop- och avfallshantering ska finnas tips om var och hur du kan 
lämna brukbara saker till återanvändning och reparation.  

S Linköpings kommun har ett framgångsrikt arbete när det kommer till att minska vår klimatpåverkan. Exempel på detta är den 
stora satsningen på cykelvägar och cykellänkar som byggts och planeras byggas, läkemedelsrensning hos Tekniska verken och 
handslaget med näringslivet för att arbeta tillsammans för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.  

Mp Att Linköping ska bli CO2-neutralt till 2025  

C Vi har bland annat motionerat om förbud mot mikroplaster där vi ville gå längre än majoriteten. Vi har motionerat om träbygg-
nadsstrategi som ett verktyg i att nå koldioxidneutralitet.  

Frågor till kommunfullmäktiges partier inför valet  

Naturskyddsföreningen Linköping har inför valet i september 2018 undersökt vad kommunfullmäktiges partier tycker i ett 
antal lokala natur- och miljöfrågor.  Sverigedemokraterna och kristdemokraterna har inte  svarat  på enkäten. 

 1 Linköping har under flera mandatperioder satsat på Linköping som cykelstad. Vill ert parti fortsätta denna satsning på nu-

2 Kommer Ert parti att aktivt verka för att kommunen tar fram och fastställer en grönstrukturplan som tydligt pekar ut park-
mark, grönstråk och gröna kilar som skall undantas från bebyggelse?   

3 Kommunen har som ägare av Tekniska verken inflytande över större delen av länets vattendrag. Är ert parti för att Tekniska 
verken satsar på fria vandringsvägar för fisk förbi företagets kraftverk? 

4 Vill ert parti införa kalhyggesfritt skogsbruk på kommunens skogsmark? 

5 Linköpings kommun ger verksamhetsbidrag till Linköpings flygplats. (2016 var bidraget på 40 miljoner SEK). Kommunen har 
som målsättning att bli koldioxidneutral år 2025. Anser ert parti att detta bidrag är förenligt med kommunens klimatmål? 

6 Är ert parti för att Linköpings kommun flyttar bort sina investeringar ur den klimatskadliga fossilindustrin? 

7 Vilken lokal miljöfråga anser Ert parti vara den viktigaste under den kommande mandatperioden? 

8  Vilken kommunal miljöfråga har ert parti drivit framgångsrikt under nuvarande mandatperiod?  

9 Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det gäller att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Linköpings 
kommun? 

10 Vad vill ert parti att kommunen i första hand satsar på för att minska kommunens bidrag till negativ klimatpåverkan? 
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Svar fråga 8 fortsättning 

L  Att undvika att bygga på åkermark och bygga i Berg utmed Göta Kanal  

M Svår fråga då vi varit i opposition. Målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025 var vi med och införde och är fortsatt ett av de viktig-
aste målen vi kämpar för.  
 

Svar på Fråga  9. Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det gäller att bevara och utveckla 
den biologiska mångfalden i Linköpings kommun? 

V 1.Bevara strandskyddet  2. Minimera byggandet på åkermark.  3. Stoppa skjutningar och gruvdrift i Vättern för att bibehålla kvaliteten på 
dricksvattnet och djurlivet i och runt sjön. 

S  1. Satsa på ytterligare utveckling av Tinnerö eklandskap med fokus på att återskapa traditionellt odlings- och beteslandskap med sär-
skilda insatser för pollinering och biologisk mångfald. 2. Värna och lyfta fram så kallade ekosystemtjänster i samhällsplaneringen, bland 
annat i form av pollinering, när samhällena växer och mycket byggs.3. Öka möjligheterna till stadsodling för att öka den biologiska mångfal-

den även i stadsmiljön. 

Mp  1. Fria vandringsvägar för fisk i våra vattendrag 2. Inrätta fler naturreservat samt bevara och utveckla stadens gröna stråk och grönom-
råden 3. Ta med ekosystemtjänster i all samhällsplanering, inklusive att lägga Tinnerbäcken i marknivå.. 

C 1 Strömfåran i Motala ström 2 Utveckla skogsnäringen ansvarsfullt 3 Vårda ängsmarker och öka andelen naturbeteskött av kommunens 
totala inköp av kött. 

L 1. Minska övergödningen i våra vattendrag 2.”Gröna Korridorer” som berikar mångfalden. 3. Gammelskogar ska skyddas genom att statlig 
skog ska kunna användas i utbyte mot skyddsvärd skog.  

M 1. Att arbeta mer aktivt med kommunens reservat både för biologisk mångfald, men även för tillgänglighet för medborgarna.   

2. Underlätta för de gröna näringarna att bedriva ett hållbart jord- och skogsbruk 3. Arbeta offensivt ihop med kommunens bolag i miljö- och 
hållbarhetsarbetet.  

Kommentarer till fråga 1— Budget för cykelsatsningar 

C vill satsa mer 

L  Budgeten för framtiden är inte fastställd ännu, men vi kommer att satsa!  

M  Moderaterna vill satsa på att utveckla och förbättra framkomligheten för alla trafikslag vilket inbegriper allt från gångtrafik till cykel, 
bil, kollektivtrafik samt spårbunden trafik och flyg. Moderaterna vill få fram bättre cykelleder och fler och bättre parkeringsmöjligheter för 
cyklister i kommunen. 

KRETSTIDNING 2/18 

V S Mp C L M  

Ja Ja Ja Ja (mer) Ja Se kommentar 1 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2 

Ja Ja Ja Ja Ej tagit ställning Ja 3 

Ja Ja Ja Nej Ja Nej 4 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja 5 

Ja Ja Ja Ja  Ja 6 
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S IDA 6 

 

Svar på Fråga  10 Vad vill ert parti att kommunen i första hand satsar på för att minska kommu-
nens bidrag till negativ klimatpåverkan? 

V  Vi vill att de måltider som kommunen tillhandahåller ska vara vegetariska. Köttnormen i dagens samhälle belastar klimatet ex-
tremt tungt.  Vi vill också göra innerstaden i Linköping bilfri. Vi vill utöka cykel- och kollektivtrafiken istället. 

S Bedriva en samhällsbyggnadspolitik som ökar attraktiviteten för kollektiva och miljövänliga färdmedel för att minska utsläpp av 
växthusgaser . 

Mp  Utveckla och bygga ut den förnybara energiproduktionen samt göra det lätt för företag och privatpersoner att göra detsamma.  

Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik före bilar i samhällsplaneringen  Minska andelen kött och mejeriprodukter samt minska 
matsvinnet i kommunens verksamheter . 

C Kommunen måste arbeta hårdare för att nå koldioxidneutralt 2025. Därför vill vi satsa extra på att nå detta mål. 

L Viktigast är att minska CO2-halten. Vi vill prioritera nytto- och kollektivtrafik i städerna. Satsa på el-drivna fordon. 

M Det viktigaste är att arbeta med klimatfrågorna som en helhet för kommunen snarare än enskilda förslag. Framförallt behöver vi 
snabba på arbetet med ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Utöver det finns det ett helt batteri åtgärder stora som små: fler återvin-
ningsstationer, fler laddstolpar och smart stadsplanering för att nämna några.  

Kommentarer   
Fråga 2. Grönstrukturplan 

L Det är delegerat på tjänstemannanivå. Vi är väldigt måna om våra grönområden.  

Fråga 4 Kalhyggesfritt skogsbruk  

C Vi säger inte nej till kalhyggesfria metoder, men att kategoriskt säga att vi ska enbart ska ha det vill vi inte göra. Både kalhygges-

fritt och kalhyggen har sina för- och nackdelar. 

L  Vi prioriterar ”Rikare Skog” enl skogsvårdslagen 

M Det är ansvarslöst att säga att kalhyggen inte får förekomma. Det finns många fördelar med att arbeta diversifierat med skogsbruk 

och det gäller både storlekar på skiften, val av trädslag och att aktivt arbeta med ett växtföljdstänk. 

Fråga 5  Verksamhetsbidrag till Linköpings flygplats 

Mp  Ett av Miljöpartiets vallöften är att subventionen till flygplatsen ska tas bort.  

C Ja. Därför att utsläppen från flygtrafiken utgår en sån liten del av de totala utsläppen att de primära målen för kommunens klimat-
arbete måste fokuseras på andra områden . 

L Under de närmaste åren kommer det att satsas på ny teknik och nytt bränsle till flyget. Redan idag finns flyg som går på el. 

M Ja. Vi arbetar med miljö- och klimatfrågor utifrån ett helhetsperspektiv. Flyget i sig har negativ klimatpåverkan men skapar förut-
sättningar för Linköping att kompensera detta på andra sätt. Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är det mycket viktigt att 
Linköpings flygplats och den flygrelaterade verksamheten i Linköping med både SAAB och övriga framstående företag inom bran-
schen, fortsätter att utvecklas. Flygindustrins forskning och utveckling med miljövänliga bränslen och eldrivna mindre flygplan är 
något som självklart ska kunna gro och växa i Sveriges flyghuvudstad.. 

Fråga  6 flytta bort investeringar från fossilindustrin 

Mp Detta är redan genomfört tack vare att Mp suttit med och styrt den här mandatperioden. Se s 4 i kommunens Finanspolicy. Kom-
munen har helt divesterat och tittar nu på hur vi dessutom kan låta pengarna verka i klimatpositiva verksamheter genom köp av 
gröna obligationer  

M Vi står bakom nuvarande regler som redan kraftigt begränsar kommunens investeringar i fossilindustrin. Vi investerar inte i bolag 
som har mer än 5% av sin omsättning i utvinning samt inte heller i bolag inom ”oilservices” eller som har sin huvudsakliga verksam-
het i förbränning av olja eller kol.  
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Aktiviteter i andra föreningar inom 
naturcentrumsamarbetet  
Hösten 2018  

Naturcentrums skördefest  

Lördag 15 september kl. 10.00-14.00  

Välkomna på vår skördefest! Det blir en dag 
med försäljning av den lokala ekologiska 
skörden, möjlighet att träffa medlemsför-
eningar och fynda närproduerade produk-
ter. Vi får också lära oss mer om våra polli-
natörer, varför de är viktiga och vad vi kan 
göra för att gynna dem!. Naturskyddsför-
eningen Linköping medverkar. 

Arrangör: Linköpings naturcentrum  

Kontakt: Rebecka Le Moine, rebecka. 
lemoine@calluna.se, 0768364908 Plats: 
Naturcentrum  

Hur får dagfjärilarna ihop sina livspussel?  

Söndag 23 september kl. 17.00  

Dagfjärilar är vackra och intressanta insek-
ter. Ikväll får vi veta mer om deras ekologi 
med hjälp av Magne Friberg från Lunds 
Universitet.  

Arrangör: Entomologiska Föreningen Öster-
götland i samarbete med Studiefrämjandet  

Kontakt: Nicklas Jansson, 0705-53 49 44, 
nicja@ifm.liu.se  

Plats: Naturcentrum  

Kostnad: Fika till självkostnadspris  

 

Föredrag med Åke Lindström: Dubbelbecka-
sinen och dess fantastiska flyttning  

Torsdag 27 september kl. 19.00  

Åke Lindström är professor i zooekologi i 
Lund. Han forskar bl.a. på förändringar i 
fåglarnas antal och utbredning i Sverige, 
inte minst påverkan genom förändringar i 
klimat och naturmiljöer. Sedan länge är han 
intresserad av fågelflyttning, särskilt bete-
ende, fysiologi och fettupplagring i sam-
band därmed. Förutom i fältarbete har han 
deltagit i inomhus¬studier, bl. a. på fåglar 
som ”flyttar” i vindtunneln vid institutionen 
i Lund. Just nu ligger Åkes fokus på dubbel-
beckasinens flyttning.  

Arrangör: Linköpings Fågelklubb  
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.s  
 

På fjärilsjakt i Vietnamn  

Söndag 21 oktober kl. 17.00  

Markus Franzén startade sin insektskarriär 
i vår förening och har sedan dess forskat i 
både Tyskland och Sverige. Ikväll visar han 
bilder och berättar om resor till Vietnam.  

Arrangör: Entomologiska Föreningen Öster-
götland i samarbete med Studiefrämjandet  

Kontakt: Tommy Karlsson, 013-13 66 94, 
tommy.karlsson@bredband.net  

Plats: Naturcentrum  

Kostnad: Fika till självkostnadspris 

 
Invasiva växter  

Onsdag 24 oktober kl 19.00  

Det finns ett flertal växtarter i vår flora som 
är invasiva och breder ut sig i naturen på 
våra inhemska arters bekostnad. Nils Carls-
son från Länsstyrelsen Skåne kommer och 
berättar om hur man kan agera för att 
minska deras utbredning.  
Arrangör: ÖNF i samarbete med Studie-
främjandet Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 
62 18  
Plats: Naturcentrum Kostnad: Ingen kost-
nad eller anmälan  
 
Smedstad med torp och stugor  

Torsdag 25 oktober 18:30  

Ulla-Britt Forsgren och Kjell Persson berät-
tar om torp och stugor och gården 
Smedstrad som nu ingår i Tinnerö ekland-
skap.  
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet  

Kontakt: Björn Ström 013-103451/ 0733- 147546 

bjorn_strom@telia.com Samling: Naturcentrum 

Kostnad: Ingen kostnad eller anmälan  

 

Varg och lodjur  

Tisdag 6 novemer kl. 19.00 -21.00  

Björn Ljunggren och Emelie Lindblom be-
rättar om två spektakulära rovdjur som vi 
numera har stora möjligheter att se spår av 
i Östergötland.  
Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen 
Kontakt: Björn Ljunggren 070-528 98 13, 
bjorn.ljunggren@rovdjur.se Plats: Natur-
centrum Kostnad: Svenska Rovdjursför-
eningen bjuder på fika 
 
Föredrag med Caroline Isaksson: ”Stadens 
lockelser och faror för våra småfåglar”  

Onsdag 7 november kl. 18.30  

Caroline Isaksson är uppvuxen på Öland 
där också hennes fågel- och miljöintresse 
vaknade. Nu leder hon en forskningsgrupp 
vid enheten för Evolutionär ekologi vid 
Lunds Universitet.  
I kväll kommer Caroline att berätta om sin 
forskning som syftar till att förstå hur sta-
den påverkar våra vanligaste småfåglar, 
som talgoxen och blåmesen. Vad är det som 
lockar dem in till stan och vad får det för 
konsekvenser på deras hälsa, överlevnad 
och häckningsframgång?  
Dessutom kommer hon att berätta om ett 
nystartat projekt, där du kan vara med och 
bidra till forskningen! Mer om detta och 
mycket mer kommer ni att få höra under 
kvällens föredrag.  
Lästips: www.biologi.lu.se/urbanbirds, 
www.biology.lu.se/caroline-isaksson.  
Arrangör: Linköpings Fågelklubb  
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se. Plats: Natur-
centrum  
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 Björn Ström Åbylundsgatan 36 
 013-10 34 51 582 36 LINKÖPING
 bjorn_strom@telia.com 

Ledamot  Göran Toss Rådjursvägen 5 
  0768306064              587 31 LINKÖPING 

Ledamot Pär Thorell   Dalslund Gärdala  
 013-12 35 78   590 41 RIMFORSA 

Kassör       Martin Widin Rängenvägen 4E 
       0767608657  590 45 BROKIND 
Ledamot    Karin Wilhelmsson Ängsullsvägen 11 
        072 188 72 99              589 61  STUREFORS 
Ledamot     Maria Räntillä  Pilgatan 2A 
   0705-152231    587 31 LINKÖPING 

Ledamot     Emma Eurenius   Vargsätter Eklunden 5     
   0702891557    585  97  Linköping 

Ledamot      Carl-Christian Lundström  Berzeliigatan 2
           582 18 LINKÖPING 
 

 

Medlemskap i Naturskyddsföreningen 

Ordinarie medlemsavgift är 295 kr/år vid engångsbetalning 
eller 24 kr/mån via autogiro.  

Familjemedlemsavgift (hela hushållet) är 365 kr/år eller 30 
kr/mån via autogiro.  

Du blir enklast  medlem via föreningens hemsida 
www.naturskyddsforeningen.se. 

Medlemmars adressändringar meddelas direkt till riksor-
ganisationen i Stockholm. 

Svenska Naturskyddsföreningen 
Box 4625, 116 91 Stockholm 
telefon 08-702 65 00 eller 
medlem@naturskyddsforeningen.se 

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 

 Praktiskt naturvårdsarbete tex ängsskötsel 

Besök kretsens webbplats 

www.naturskyddsforeningen.se/
linkoping  

Adressetikett 

Du har väl inte missat att vi finns på  

Facebook?!  

Om du går in på vår sida och trycker på 
gilla-knappen så kommer du få uppdate-
ringar om vad som händer i föreningen, 
och även diverse andra intressanta och 
skojiga tips!  

Du hittar vår sida genom att söka på 
”Naturskyddsföreningen i Linköping”.  


