
    

Kontakta Naturskyddsföreningen i Tierp 
C/o Svante von Strokirch 
Österänge PL 227 
818 61 Skärplinge 
Tel: 0294-100 24 
 

Hemsida och e-post 
Naturskyddsföreningen Tierp hittar du på 
http://tierp.naturskyddsforeningen.se. Anmäl eller uppdatera 
gärna din e-post hos naturskyddsföreningen med ett kort 
meddelande till medlem@naturskyddsforeningen.se 
 

Naturvårdspengar att söka 
Tierps krets av Naturskyddsföreningen har en naturvårdsfond. Det 
är öppet för kretsens medlemmar att ansöka om stöd från fonden för 
naturvårdsprojekt. Ansökan ska ske skriftligen. 
 

Bli medlem i Naturskyddsföreningen 
Stöd och delta i Naturskyddsföreningens arbete genom att bli 
medlem. Sätt in 295 kr på pg 90 19 09-2 om du betalar via 
Internetbank använd bg 165-5380. Skriv ”medlemsavgift 2014” samt 
namn och adress, så blir du samtidigt medlem i vår lokala krets utan 
kostnad. Ungdomar under 25 år betalar 195 kr.  
 

Alla i familjen kan bli medlemmar för 365 kr per år och du som är 25 
år eller yngre kan välja att samtidigt vara medlem i Fältbiologerna – 
SNF:s fristående ungdomsorganisation – till samma pris.  
 

Det går också att betala medlemskapet via autogiro. Det är ett enkelt 
sätt att dela upp avgiften i månadsbetalningar. Kostnaden är 24 
kr/månad för enskilda och 30 kr/månad för familjemedlemskap. 
Om du vill ha mer information eller beställa blanketter kan du ringa 
08-702 65 77 mellan klockan 12.30–16.00. 
 

 

 

ÅRSPROGRAM 2017 
 

 
 
 

 
Blue Wren (blå gärdsmyg), Tasmanien. 

 

Årsmöte 2017 – Tema: Fåglarnas globala värld 
Onsdag den 8 mars kl 19.00 

En upplännings syn på fåglarnas globala värld. Jörgen Sjöström 
presenterar sin nya bok. Han har tidigare givit ut en bok om 
Florarna.  
Plats: Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Tierp           
Kontaktperson: Svante von Strokirch, tel: 0294-100 24 

http://tierp.naturskyddsforeningen.se/


    

Upptäckardag vid Tegelsmora kyrksjö 
Familjeutflykt – för barn i alla åldrar. 
Söndag den 4 juni kl 10.00 
 

Martin Linderstad leder upptäckarna i strandzonen vid kyrksjön. 
Fågeltorn och grillplats finns och i luften, vattnet och på marken 
finns massor att undersöka. Kikare, håvar och luppar finns att låna. 
Tag kläder för väder och matsäck. 
Plats: Parkering och informationstavla vid Kyrksjön. 
Se karta via QR-koden eller http://kartor.eniro.se/m/nJJga  
Kontaktperson: Martin Linderstad, tel: 0295-105 92 
 

De vilda blommornas dag i Norden 
Söndag den 18 juni kl 13.00 
 

Botanisk vandring med  Svante von Strokirch i Bondskärets 
naturreservat i Ängskär. Tag med matsäck. 
Plats: Samling vid Vita magasinet i Ängskär. 
Kontaktperson: Svante von Strokirch, tel: 0294-100 24 

Svantes blomstervandring 
Tisdag den 4 juli kl 19.00 
 

Enligt gammal god tradition tar Svante med oss till en ny spännande 
plats med sommarblommor i högform. Glöm inte att ta oömma 
kläder, täta skor eller stövlar och matsäck. 
Plats: Samling vid ICA-parkeringen i Skärplinge 
Kontaktperson: Svante von Strokirch, tel: 0294-100 24 
 

Ringmärkning vid Örbyhus slott 
Söndag den 27 augusti kl 07.00 
 

Under några morgontimmar följer vi det arbetet med ringmärkning 
av fåglar vid Oxängen bakom Örbyhus slott. Att se fåglar på nära 
håll och kanske få hålla en fågel i handen är en speciell upplevelse. 
Plats: Samling på parkeringen vid Örbyhus slott 
Guider: Oxängens ringmärkargrupp och Upplands ornitologiska förening 
Kontaktperson: Martin Holmer, martin.naturbildab@telia.com,  
Tel: 018-337151, 070-6909935 

Svamputflykt 
Lördag den 9 september kl 10.00 
Denna programpunkt ställs in vid dåligt svampår, läs annonsbladet v.36 
 

Vi går på jakt efter skogens skatter, vissa ätliga andra inte. Glöm inte 
stövlar och matsäck. Ofta hittar vi både ätliga och sällsynta svampar. 
Plats: Samling på salutorget i Tierp 
Kontaktperson: Svante von Strokirch, tel: 0294-100 24 
 

Mitt liv som naturfilmare – Film med Ingemar Lind 

Tisdag den 14 november kl 19.00 
 

Ingemar Lind har haft förmånen att ha sin hobby som yrke. 
Med de tre ledstjärnorna hänsyn, respekt och ödmjukhet har han 
kommit både djur och fåglar nära 
Plats: Björkbackskyrkan i Örbyhus 
Inträde: 80 kronor, kaffe, te eller saft och bulle ingår i priset 
Kontaktperson: Anna-Lena Hjalmarsson 070 237 99 98 

Årsmöte år 2018 
Onsdag den 7 mars kl 19.00 
 

Nils Olof Engberg, Gårdskär, visar bilder från bygden. 
Plats: Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Tierp 
Kontaktperson: Svante von Strokirch, tel: 0294-100 24 
 

 Natursnokarna, i vår 22/1 26/2 19/3 och 
i höst 17/9 22/10 26/11, med hänvisning till Natursnokarna i Tierp 
på Facebook. Ledare Julia Jansson 0730947407   
  
Vandra med invandrare, aktivitet under upparbetande, kortare och 
längre vandringar som man kan komma till med kommunala 
transportmedel och gå m.h.a. enklare karta som också upplyser om 
sevärdheter och vad som finns i naturen. Vi vill gärna få volontärer 
till dessa vandringar. Kontaktperson Hanna Denize 070 448 76 46 

http://kartor.eniro.se/m/nJJga

