
Vårprogram 2019
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: Lotta Lindström
Hemsida: www.linkopingsnaturcentrum.se
Instagram: linkopings_naturcentrum
Facebook: www.facebook.com/LinkopingsNaturcentrum/

Grafisk form: Tove Adelsköld (Calluna AB)
Sammanställning och layout: Ogün Çağlayan Türkay (Calluna AB)
Foton: fotograf anges vid bilderna, förutom: framsidan samt sida 34 och baksidan
(foto: Ogün Çağlayan Türkay). 
Tryck: Larsson Offsettryck AB
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Vi önskar dig varmt välkommen!

Lotta Lindström
Verksamhetschef  på                  
Linköpings Naturcentrum 
lotta.lindstrom@calluna.se 
076-836 49 08

Lars Nilsson
Vaktmästare vid  
Linköpings Naturcentrum

Klas Schlichting
Trädgårdsmästare vid  
Linköpings Naturcentrum 
klas.schlichting@calluna.se 
076-133 01 31

Anna Svensson
Naturskolepedagog vid  
Linköpings Naturcentrum 
anna.svensson@calluna.se 
076-322 75 27
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Löpande aktiviteter

Friluftsfrämjandet  
för barn 1-12 år
Friluftsfrämjandet arrangerar 
tillsammans 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: Jennica Petré, 070-654 91 57,  
linkoping@friluftsframjandet.se

Familjeverksamhet - 
Äventyrliga Mulle
En uteaktivitet för hela familjen 
tillsammans med Friluftsfrämjandet. 

Se Friluftsfrämjandets hemsida 
www.friluftsframjandet.se/
linkoping eller www.facebook.com/
friluftsframjandetlinkoping för mer 
information. 

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

Spårning av varg och lodjur
I mån av tillgång på spårsnö ger vi oss 
ut och spårar. Lämna er e-postadress till 
nedanstående kontaktperson, så får ni 
meddelande när det är dags.

Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen
Kontakt: Björn Ljunggren, 070-528 98 13, 
bjorn.ljunggren@rovdjur.se

Fåglar på mitt sätt
Gebbe Björkman på Naturcentrum i 
Linköping.

Föredrag/bildspel: 14 mars kl. 18.00
Utställning: 14 mars - 1 maj 2019

Arrangör/er: Linköpings Naturcentrum och 
Östergötlands Ornitologiska Förening
Plats: Linköpings Naturcentrum
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Januari

Åfallet skogsträdgård
Lördag 26 januari kl. 14.00

Viktor Säfve från Åfallet skogsträdgård 
föreläser och vi byter fröer. 

Arrangör: Trädgårdsklubben Blåklinten
Kontakt: Louise Vrethem, 070-679 68 94, 
lt.vrethem@live.se
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Fotoutflykt till Röttle by 
(Gränna)
Söndag 27 januari kl. 09.00

Vi rör oss utmed vattenfallen och 
kvarnarna i jakt på fina motiv.

Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska 
Sällskap
Kontakt: Jan Gustafsson, 070-639 75 94,  
jannegus@telia.com
Samling: Samåkning från Cupolens P-plats

Floraträff på Naturarium i 
Norrköping
Söndag 27 januari kl. 10.00-15.00

Artbestämning av medhavt 
pressat material samt umgänge 
och diskussioner. Tag gärna med 
fika/smörgåsar, det kan bli kö till 
artbestämningen. Eventuellt kan vi köra 
artportalskunskap på den dator som 
finns på Naturarium. 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Göran Göransson, 070-619 82 07,  
goran.goransson@glocalnet.net
Samling: Naturarium i Norrköping, vid 
Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A
Kostnad: gratis

Februari

Fröbyte och planering av 
årets aktiviteter
Söndag 3 februari kl. 14.00

Vi ska byta frön, planera årets aktiviteter 
/träffar mm. Du behöver inte ha med 
frön för att komma och ta del av andras 
överskott! Vi bjuder även på fika! 
Nya och gamla medlemmar är varmt 
välkomna!

Arrangör/er: Föreningen Sesam, 
lokalgrupp Östergötland i samarbete med 
Naturcentrum och Studiefrämjandet
Kontakt: Hildegard Nufer, 049-442 14 64, 
hildegard.nufer@gmail.com
Plats: Naturcentrum
Anmälan: Helst en vecka innan till 
Hildegard Nufer (se kontakt ovan)
Kostnad: gratis
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Halmahera, Ternate och 
Raja Ampat
Måndag 4 februari kl. 19.30

ÖNF:s sekreterare Bo Antberg tar oss 
med till några nya öar i Indonesien. 
Halmahera och Ternate tillhör båda 
Moluckerna (Kryddöarna ). Här finns 
över 220 fågelarter och ca 20% av dem 
är endemer. Raja Ampat är en ögrupp 
väster om Nya Guinea som upptogs 
på Unescos världsarvslista 2005. Öarna 
är med sina välmående korallrev ett 
paradis för snorkling och dykning. På 
land beundrar man paradisfåglar och 
kuskuser.

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Bo Antberg, 070-790 69 33, 
bo.antberg@telia.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

SOPPAR – vilken soppa!
Tisdag 5 februari kl. 18.30

Sedan forskarna har börjat DNA-analyser 
olika svamparter har de funnit att 
svampar, som vi tidigare tyckte var 
väldigt lika varandra, inte alls är särskilt 
nära släkt. Därför har många svampar 
fått byta både artnamn och släkte. En 
sådan grupp är bl a sopparna. För att 
reda ut begreppen och lära oss mer om 
soppar och andra svampar i ordningen 
Boletales får vi besök av Mikael Jeppson, 
redaktör för Svensk Mykologisk Tidskrift 
och ytterst svampkunnig.

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Monica Andersson, 013-526 45 eller 
070-554 18 12, monica@svampklubben.org
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Medlemmarnas bildkväll
Måndag 11 februari kl. 19.00

Medlemmarna visar sina bilder och 
berättar om dessa. Var, hur och när 
bilden tagits.

Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska 
Sällskap
Kontakt: Ulla Karlsson, ulla.karlsson58@
bredband.net
Plats: Linköpings Naturcentrum

Tickor och skinn - kan de va 
nåt?
Tisdag 12 februari kl. 18.00-21.00 
kursstart

Tisdagarna 12 februari, 26 februari, 12 
mars, 26 mars, 9 april och 23 april kl. 
18.00-21.00

Söndagarna 24 mars, 14 april och 5 maj 
kl. 10.00-14.00 

Här är kursen för dig som vill 
utnyttja vårvintern till att utöka dina 
svampkunskaper med svampar, som 
lätt glöms bort under den härliga 
höstsäsongen. Kursen omfattar 
6 tisdagsträffar kvällstid och tre 
söndagsexkursioner dagtid.

Under tisdagskvällarna går vi igenom 
herbariematerial, tittar på bilder 
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och lär oss känna igen tickor och 
skinn med fokus på Östergötlands 
funga. Vi orienterar oss också en del 
om mikroskopering och om viktiga 
svampkaraktärer som behöver studeras 
i mikroskop. 
Söndagsexkursionerna, med 
svampdemonstrationer i fält, går till 
naturreservaten Tinnerö Eklandskap, 
Ullstämmaskogen och Säby Västerskog.
Detaljerat program finns på hemsidan 
www.svampklubben.org

Arrangör/er: Linköpings svampklubb 
och Naturskyddsföreningen Linköping i 
samarbete med Studiefrämjandet.
Kursledare & kontakt: Nils O Nilsson,
070-382 50 04, nilsonilsson1@gmail.com
Samling: Tisdagsträffarna hålls i 
Studiefrämjandets lokal på Platensgatan 25, 
Linköping | Söndagsexkursionerna startar 
med samling på Naturcentrums parkering 
för samåkning med avfärd prick 10.00
Anmälan: till www.studieframjandet.se/
ostergotland sök på tickor eller tel 013-25 
23 04
Kostnad: 200 kr (men det går bra att prova 
första gången gratis)

Öppet möte med handla-
miljövänligt-gruppen
Tisdag 12 februari kl. 18.30

Välkommen att fika och mingla med 
andra personer som är intresserade 
av miljövänliga alternativ i vardagen. 
Tillsammans detaljplanerar vi också 
vårens aktiviteter, bland annat 
Klädbytardagen den 6 april.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping 
i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com
Plats: Linköpings Naturcentrum

Hälsa och trädgård
Onsdag 13 februari kl. 18.00

Cecilia Viklund berättar om natur- och 
trädgårdsrehabilitering. Fika serveras för 
20 kr. 

Arrangör: Trädgårdsklubben Blåklinten
Kontakt: Britt Näslund, 072-262 28 23, britt.
naslund@gmail.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Föredrag med Susanne 
Åkesson: ”Tornseglarens 
fantastiska liv”.
Torsdag 14 februari kl. 18.30         
(obs. klockslaget!)

Susanne Åkesson, professor i Lund, 
har forskat flera år kring vår välkända 
tornseglare. Hennes och medarbetarnas 
studier har lett till ny och överraskande 
kunskap om tornseglarens liv i Europa 
och i Afrika. Om detta får vi höra denna 
kväll. 

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis
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Vintervandring i Tinnerö 
eklandskap
Lördag 16 februari kl. 10.00

Under vandringen söker vi djurspår och 
ser hur växterna övervintrar. Vägvisare 
är Janne Moberg och Ulla-Britt 
Forsgren. Medtag matsäck och grova 
skor.

Arrangör: Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet
Samling: Parkeringen vid Röde bro, infarten 
till Rosenkälla Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr

Vinterfåglar längs Stångån 
Söndag 17 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 

kommunal ansvarsart! Klä dig varmt och 
ta gärna med kikare.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Sofie Hellman, 073-641 32 35 | 
Hanna Hederberg, 076-810 33 92
Samling: Snöbryggan, Nykvarn, vid slutet 
på Roxengatan
Kostnad: 20 kr

Barnguidning: Naturen om 
vintern ”Sportlovsonsdag”
Onsdag 20 februari kl. 10.00

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

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 070-947 40 31
Samling: Parkeringen vid Smedstad 
dammar vid Haningeleden, Tinnerö 
eklandskap
Kostnad: 20 kr

Filmvisning ”The True Cost” 
Torsdag 21 februari kl. 19.00

Filmen ”The True Cost” är en avslöjande 
dokumentär från 2015 som ger inblick i 
dagens globala mode och textilindustri. 
Den porträtterar både den alltmer 
ökande slit-och-släng attityden i vårt 
samhälle och visar arbetsförhållanden 
på produktionsställen på andra sidan av 
jordklotet. Filmen visas på engelska.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping 
i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 073-314 75 46, bjorn_
strom@telia.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis
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Guidad fågelskådning: 
Stångån och 
Stångåmynningen
Lördag 23 februari kl. 09.30-ca 12.00

Vi samlas vid segelbåtshamnen i 
Linköping norr om motorvägen. Vi kollar 
vad som kan uppehålla sig på fälten 
och i ån, varefter vi promenerar mot 
åmynningen. Om Roxen är tillfrusen 
finns det helt säkert mycket fågel i 
vaken utanför mynningen. I buskar och 
vassar hittar vi en del småfågel. Med litet 
tur kommer vi att få se kungsfiskaren 
som patrullerar ån efter småfisk. Vid 
mynningen intar vi medhavd fika.

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se
Samling: Segelbåtshamnen i Linköping
Kostnad: gratis

Årsmöte och föredrag 
”Linné och en värld av 
insekter”
Söndag 24 februari kl. 17.00              
(föredraget börjar ca 18.30)

Efter årsmötet berättar Mikael 
Sörensson, Lunds Universitet, om Carl 

von Linnés insatser som entomolog. 
Han var inte bara botanist.

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 072-516 42 45, 
kjell.antonsson@home.se
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris

Årsmöte för Östergötlands 
Naturfotografiska Sällskap 
med bildvisning från 
Svalbard
Måndag 25 februari kl. 19.00

Efter årsmötet visar fotografen Barbro 
Nelly bilder från Svalbard.

Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska 
Sällskap
Kontakt: Ulf Samuelsson, 070-228 87 59,
samuelsson.uffe@gmail.com
Plats: Linköpings Naturcentrum

Tinnerö eklandskaps 
framtid
Onsdag 27 februari kl. 18.30

Anders Jörneskog som ansvarar för 
naturreservatet Tinnerö eklandskap 
berättar om kommunens planer för 
utveckling av reservatet. Bland annat ny 
skötselplan och ny entre’ vid Fröberget 
Efter föredraget hålls årsmöte för 
Föreningen Linköpings Ekopark. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller 073-
314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis
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Föredrag med Magnus 
Wadstein. ” Med Moses 
genom Kenya”
Torsdag 28 februari kl. 19.00

Vad finns kvar av ursprunglig natur i det 
folkrika landet Kenya? Magnus Wadstein 
reste för ett par år sedan till Kenya 
med några vänner under ledning av 
fågelguiden Moses Kandie. Föredraget 
kommer att ha fokus på fåglar och 
fågelläten men skildrar bl a också 
besök hos masaier och Kinda kommuns 
samarbetsprojekt i Kimilili nära Mount 
Elgon. 

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Mars

Fröodlingskurs
Lördag 2 mars kl. 10.00-15.00

Föreningen Sesam erbjuder en 
grundläggande kurs i fröodling där du 
lär dig att odla fram egna frön, undvika 
oönskade korsningar och ta tillvara de 
bästa fröna för vårt klimat. Samtidigt 
vill vi förstås förmedla glädjen med 
att ta fram egna frön. Lördagen den 2 
mars kl. 10-15 kommer det att anordnas 
del 1 av kursen på Naturcentrum. Del 
2 är planerad till september/oktober. 
Begränsat antal platser.

Arrangör/er: Föreningen Sesam, 
lokalgrupp Östergötland i samarbete med 
Naturcentrum och Studiefrämjandet
Kontakt: Hildegard Nufer, 049-442 14 64,  
hildegard.nufer@gmail.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
Anmälan: Sista anmälningsdag: 1 februari. 
Välkommen med din anmälan och frågor till 
Hildegard Nufer (se kontakt ovan)
Kostnad: 300 kr inkl fika och lätt lunch. Du 
betalar in avgiften till föreningens konto PG 
17 89 98-1 samtidigt som du anmäler dig. 
Funkar även med swish till 123 113 11 19. 
Ange att det gäller kurs i Linköping. Ingen 
återbetalning om man uteblir.

Eklandskapet ekigare än 
någonsin
Måndag 4 mars kl. 19.00

De senaste hundra åren har skogarna 
i Sverige inventerats på olika sätt. 
Skogsmästare Johan Bergstedt 
presenterar förändringarna i landet 
och i synnerhet i eklandskapet och 
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Östergötland. Markanvändning, 
träslagssammansättning, 
dimensionsutveckling och andra 
faktorer är intressanta ur ett naturvårds- 
och skogsbruksperspektiv. Det har hänt 
mycket och inte alltid det vi förväntat 
oss.

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Magnus Wadstein, 073-063 52 77
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Årsmöte för Linköpings 
svampklubb och 
tryffelprovning
Tisdag 5 mars kl. 18.30

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar 
i Linköpings svampklubb berättar Ulla 
Hodges om en tryffelresa till Kroatien 
och vi får också möjlighet att dofta och 
smaka på denna exklusiva svamp. 

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Ulla Hodges, 073-157 21 83, ulla@
svampklubben.org | Monica Andersson, 
070-554 18 12, monica@svampklubben.org
Plats: Linköpings Naturcentrum
Anmälan: För att delta i tryffelprovningen 
måste anmälan göras till Ulla Hodges senast 
måndag 4 mars (se kontakt ovan)
Kostnad: Eftersom tryffelprodukterna är 
dyra kommer vi att ta ut självkostnadspris 
för provningen c:a 50-75 kr

Machu Picchu och 
Galapagos
Onsdag 6 mars kl. 18.00

Sedvanligt årsmöte. Håkan Palm och 
Anna-Karin Wingren visar bilder från 
Machu Picchu och Galapagos.

Arrangör: Trädgårdsklubben Blåklinten
Kontakt: Louise Vrethem, 070-679 68 94, 
lt.vrethem@live.se
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Årsmöte för 
Naturskyddsföreningen 
med föredrag
Torsdag 7 mars kl. 19.30

Föredraget äger rum efter årsmötet för 
Naturskyddsföreningen Linköping.
Det börjar 18:30.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping 
i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller 073-
314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
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Föredrag och årsmöte för 
Friluftsfrämjandet
Måndag 11 mars kl. 18.00

Niklas Virsén som är prisbelönad 
naturfotograf kommer att visa bilder 
och föreläsa om platser när och fjärran. 
Efter föredraget har Friluftsfrämjandet 
sitt årsmöte.

Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete 
med Studiefrämjandet
Kontakt: Adrian Clarke, linkoping@
friluftsframjandet.se 
Plats: Linköpings Naturcentrum

Fåglar på mitt sätt
Torsdag 14 mars kl. 18.00

Föredrag och bildspel av Gebbe 
Björkman med invigning av 
akvarellutställning.

Arrangör/er: Linköpings Naturcentrum och 
Östergötlands Ornitologiska Förening
Plats: Linköpings Naturcentrum

Årlig träff och årsmöte för 
Föreningen Östergötlands 
Flora
Söndag 17 mars kl. 14.00-18.00 
(årsmötet kl 14.00-15.00).

Efter årsmötet (ca 15) visar Kjell 
Antonsson läget i projektet, roliga fynd, 
samt hur vi går vidare med slutfasen i 
projektet. Vi diskuterar också hur man 
pressar växter och har en frågestund. 
Den årliga träffen är ett utmärkt 
tillfälle att träffa andra deltagare och 
projektledning och få inspiration och 
kunskap under det egna inventerandet. 

Föreningen bjuder på smörgåsfika. 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 072-516 42 45, 
kjell.antonsson@home.se
Kostnad: gratis

Skräpplockardag kring 
Tinnerbäcken
Lördag 23 mars kl. 10.00-13.00

Vill du bidra med att göra området 
runt Tinnerbäcken skräpfritt? Vi hjälps 
åt stora som små och plockar skräp 
tillsammans. Ta med hela familjen 
och ta gärna med dig bra handskar. 
När vi plockat färdigt grillar vi korv 
tillsammans. Det kommer att finnas 
ekologisk korv och vegokorv. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med Linköpings 
kommun
Kontakt: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com
Samling: vid Aktivitetspark Knektgatan
Kostnad: gratis

Tick- och skinnutflykt I           
- Tinnerö eklandskap NR
Söndag 24 mars kl. 10.00-14.00 
(alternativt sö 31 mars)

Vi studerar litet vanligare tickor och 
skinn i fält. Vi bör även kunna stöta 
på rödlistade arter knutna till ek som 
t ex ekticka, kärnticka, blekticka och 
rutskinn. Ta med lämpligt fika eller 
lunchpaket.

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Nils O Nilsson, 070-382 50 04,  
nilsonilsson1@gmail.com
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Samling: Naturcentrums parkering för 
samåkning med avfärd prick kl 10.00
Kostnad: 20 kr (gratis för deltagare i 
tick- och skinnkursen samt medlemmar i 
Linköpings svampklubb)

Årsmöte för Linköpings 
Fågelklubb och 
Östergötlands 
Ornitologiska Förening
Söndag 24 mars kl. 15.00

Därefter, ca kl. 16, Föredrag med Anders 
Hedenström: ”Fåglarnas fantastiska 
flygförmåga: hur det började och vad 
vi vet idag” 

Anders Hedenström är professor vid 
Avdelningen för evolutionär ekologi vid 
Lunds universitet. Han har byggt upp 
en forskargrupp kring en specialbyggd 
vindtunnel, där man studerar flykten 
hos fåglar, insekter och fladdermöss. Ett 
närliggande område är nya metoder för 
att följa fåglar på deras flyttning.

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Earth Week - Föreläsning 
om den minskande 
biologiska mångfalden
Tisdag 26 mars kl. 18.00

Vår planet rymmer ett myller av 
växt- och djurliv som i allt snabbare 
takt försvinner till följd av mänskliga 
aktiviteter. Karl-Olof Bergman från 
Linköpings universitet berättar vad 
den minskande biologiska mångfalden 
egentligen innebär och hur det kan 
bli ett problem i förlängningen. Under 
Earth Week uppmärksammas klimat och 
miljö med aktiviteter och föreläsningar. 
Veckan avslutas med Earth hour 30 
mars.

Arrangör/er: Linköpings kommun och 
Östergötlands Naturalhistoriska Förening
Kontakt: Linnéa Carlzon, 013-20 64 12
Plats: Hörsalen, Linköpings Stadsbiblioteket
Kostnad: gratis

Earth Week - Ugglor i 
Tinnerö eklandskap
Torsdag 28 mars kl. 19.00

De fina ekmarkerna i Tinnerö 
eklandskap ger oss stora möjligheter 
att höra ugglor om förhållandena är de 
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rätta. Vi gör en vandring och upplever 
vårvinternatten. Vi avslutar med fika vid 
brasan.

Arrangör/er: Naturskyddsföreningen i 
Linköping och Föreningen Linköpings 
Ekopark i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller 073-
314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö 
eklandskap
Kostnad: 20 kr

Stora ekbocken – räddas 
från utrotning
Söndag 31 mars kl. 17.00

Jonas Hedin, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
berättar om arbetet med uppfödning 
och utsättning kring en av våra största 
och vackraste långhorningar.

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Nicklas Jansson, 070-553 49 44, 
nicklas.jansson@liu.se 
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris

April

Klädbytardag
Lördag 6 april kl. 10.00-15.00

Inlämning av kläder: kl. 10.00-12.00
Uthämtning av kläder: 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
Kontakt: handla.miljovanligt.linkoping@
gmail.com
Plats: Resturang Lagerbladet, Storgatan 24 
Linköping (Snickaregatan 22)

Vår på Fröberget
Lördag 6 april kl. 10.00

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

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Alf Karlsson, 013-15 33 21,              
alf.karlsson2@comhem.se
Samling: Fröberget, Tinnerö Eklandskap
Anmälan: till Alf Karlsson (se kontakt ovan) 
senast den 4 april (för förtäringens skull)
Kostnad: gratis

Barrträdsexkursion 
Söndag 7 april kl. 09.00-15:00

Tommy Tyrberg tar oss med på en 
spännande och inspirerande exkursion 
i Ombergstrakten där vi hoppas få se 
åtminstone ett 20-tal olika barrträd. Tag 
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med matsäck och lämpliga kläder för en 
heldag. 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Tommy Tyrberg, 011-532 30, 
tommy.tyrberg@gmail.com
Samling: Naturcentrum, Linköping kl 
9.00 (kolla med TT så det finns någon 
som åker från Linköping) och/eller 
Himmelstalundsbadet parkering (8.30) 
som samlingsplats. Senare samling vid 
Stocklyckes parkering på Omberg kl 10.00.
Kostnad: Delad bilkostnad

Bombmurkelutflykt
Söndag 7 april kl. 10.30

Bombmurklan är en av de fem fridlysta 
svamparna i Sverige. Den kan visa sig 
redan i januari men många gånger 
betydligt senare. Vid förra årets utflykt 
lyckades vi bara få syn på en enda 
svamp. Vi hoppas på bättre tur i år. Vi 
åker ut till den kända lokalen Linghem 
och ser om vi kan hitta någon av de 
sällsynta svamparna.  

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 070-937 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Linghems motionsspår
Samling: kl 10.30 på parkeringen vid 
Linghems motionsspår eller kl. 10.00 på 
parkeringen till Vidingsjös motionscentrum 
för samåkning
Kostnad: 20 kr (gratis för medlemmar i 
Linköpings svampklubb)

Bildmöte
Måndag 8 april kl. 19.00

Vi diskuterar bilder, kompositioner m.m.

Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska 
Sällskap

Kontakt: Anne-Li Stenström, 072-749 92 21, 
annelistenstrom@gmail.com
Plats: Linköpings Naturcentrum

Följ med på en resa 
till tigrarnas salskogar, 
jaguarernas våtmarker och 
lejonets savanner
Torsdag 11 april kl. 18.30

Biologerna Therese Åström och Karl-
Olof Bergman tar er med till miljöerna 
där världens tre största kattdjur lever 
och visar bilder från sina resor och 
berättar om naturvårdsproblematik och 
lösningar. 

Arrangör/er: Svenska Rovdjursföreningen 
och Naturskyddsföreningen Linköping i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ljunggren, 070-528 98 13, 
bjorn.ljunggren@rovdjur.se
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Fotoutflykt till Djurön 
(Norrköping)
Söndag 12 april kl. 09.00

Vi hoppas på skir grönska och mycket 
vitsippor bland de gamla ekarna. 

Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska 
Sällskap
Kontakt: Leif Winqvist, 070-683 10 06, 
winqvistleif@gmail.com
Samling: Samåkning från Linköpings 
fotbollsarena kl. 09.00
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Barnguidning: Livet i 
dammen
Lördag 13 april kl. 10.00

Har grodor och salamandrar vaknat? 
Med hjälp av håven söker vi livet i 
dammen. Är det grodornas vårsång vi 
hör? Våra guider är Ulla-Britt Forsgren 
och Janne Moberg. Medtag stövlar, 
kläder efter väder och gärna matsäck. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 070-947 40 31
Samling: Vid parkeringen Tinnerö norra 
gravfält, infart från Lilla Askavägen, där en 
av kommunens informationsskyltar om 
Tinnerö eklandskap står.
Kostnad: 20 kr

Fagning av 
Naturskyddsföreningens 
äng
Lördag 13 april kl. 10.00

Välkommen att delta i fagningen av 
vår äng i Bjärka Säby (där vägen mot 
Bestorp korsar järnvägen). Fagning 
innebär att höstens löv och kvistar 
räfsas ihop. Räfsor finns att låna. Ta 
med eget fika. Ett extra fagningstillfälle 
ordnas eventuellt i vecka 16. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller 073-
314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Ängen ligger där landsvägen mot 
Bestorp korsar järnvägen

Tick- och skinnutflykt II –
Ullstämmaskogens NR
Söndag 14 april kl. 10.00-14.00 
(alternativt söndag 21 april)

Vi studerar allt vi hittar av tickor och 
skinn. Kanske kan vi också finna några 
rödlistade arter som t ex ullticka, 
gräddticka, vågticka och rynkskinn. Ta 
med lämpligt fika eller lunchpaket.

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Nils O Nilsson, 070-382 50 04, 
nilsonilsson1@gmail.com
Samling: Naturcentrums parkering för 
samåkning med avfärd prick kl 10.00
Kostnad: 20 kr (gratis för deltagare i 
tick- och skinnkursen samt medlemmar i 
Linköpings svampklubb)

Bärfisar på längden och 
tvären
Söndag 14 april kl. 17.00

Torbjörn Blixt, projektledare för 
Bärfisprojektet i Östergötland, berättar 
om dessa vackra kryp, hur man känner 
igen och hittar dem m m. En upptakt 
och inspiration inför årets säsong.

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Monika Sunhede, 073-140 80 55, 
monikasunhede@hotmail.com
Plats: NaturCentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris

Fo
to

: O
gü

n 
Ça

ğl
ay

an
 T

ür
ka

y



17

Vi bygger bihotell på 
Fröberget
Torsdag 25 april kl. 18.00

Vi hjälps åt att bygga till bihotellen på
Fröberget. Kom och lär dig hur man 
med enkla medel kan hjälpa våra 
vildbin. Ta med eget byggmaterial om 
du vill.

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller 073-
314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Fröberget, Tinnerö 
Eklandskap
Kostnad: gratis

Floraväkteriträff
Torsdag 25 april kl. 18.30

Margareta Edqvist som är nationell 
samordnare för floraväkteriet, gästar 
oss och berättar om läget för de hotade 
kärlväxterna i landet och nya arter på

rödlistan. Smörgåsfika i pausen. En 
utmärkt komplement-aktivitet till 
inventerandet utgörs av floraväkteri. 
Det går ut på att övervaka en eller flera 
växtlokaler för hotade/rödlistade växter 
genom att besöka dessa en gång per år 
och kolla hur mycket det finns av arten 
och sedan rapportera till artportalen 
eller Länsstyrelsen. Vi bjuder på 
smörgåsfika

Arrangör/er: Länsstyrelsen Östergötland, 
Föreningen Östergötlands Flora, 
Östergötlands Naturalhistoriska Förening
Kontakt: Kjell Antonsson, 072-516 42 45, 
kjell.antonsson@home.se
Plats: Linköpings Naturcentrum

Natur och forntid i Norra 
slingan
Lördag 27 april kl. 14.00

En vandring till minne av arkeolog Gert 
Franzén. Vägvisare är Annika Isaksson 
och Ulla-Britt Forsgren. Medtag matsäck 
och grova skor.

Arrangör/er: Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet
Samling: Fröbergets parkering Tinnerö 
eklandskap
Kostnad: 20 kr
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Ormsafari
Söndag 28 april kl. 10.00

Sedan år 2000 är alla grod- och kräldjur 
fridlysta i Sverige. Dessa fascinerande 
djur, med särskild inriktning mot ormar, 
an du denna förmiddag få komma 
närmare samt se och lära dig mer om!
Vår guide är Jan Engqvist från 
Fenomenmagasinet. Ta med stövlar.

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Vidingsjö motionscentrum
Kostnad: 20 kr

Vårsläpp på Halshöga
Söndag 28 april kl. 10.00

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

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

Valborgsfirande på 
Naturskyddsföreningens 
äng
Tisdag 30 april kl. 19.00

Välkommen att fira Valborg bland 
vitsippor och morkullor med 
Naturskyddsföreningen 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 eller 073-
314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Ängen ligger där landsvägen mot 
Bestorp korsar järnvägen

Maj

Vandring på Östgötaleden 
genom Tinnerö eklandskap
Lördag 4 maj kl. 10.00

Vandringen startar vid Karleplan/
Djurgården och slutar vid Vidingsjö 
motionscentrum där buss 1 och 17 finns 
tillgängliga för hemresan. Vägvisare är 
Pam Curwen. Vandringens längd cirka
7 km. Medtag matsäck och grova skor.

Arrangör/er: Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet
Samling: Karleplans parkering, busshållplats 
Djurgården linje 2 och 4
Kostnad: 20 kr
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Småkrypsexkursion
Söndag 5 maj kl. 09.00-17.00

Exkursion till trakterna norr om 
Tjällmo, tillsammans med Nerikes 
entomologiska förening. Vi letar efter 
allsköns småkryp med ett visst fokus på 
bärfisar. Ta med matsäck för heldag.

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland
Kontakt: Torbjörn Blixt, 070-685 76 31, 
torbl192@gmail.com
Samling: Naturcentrum, Linköping, 
Lasarettsgatan 1; kl 09.00 för samåkning

Tick- och skinnutflykt III –
Säby Västerskog NR
Söndag 5 maj kl. 10.00-14.00 
(alternativt sö 12 maj)

Vi avslutar i vårvärmen och besöker en 
barrskogsmiljö med mycket död ved. 
Rödlistade arter som ulltickeporing, 
ostticka och rosenticka är funna här.
Ta med lämpligt fika eller lunchpaket.

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Nils O Nilsson, 070-382 50 04, 
nilsonilsson1@gmail.com
Samling: Naturcentrums parkering för 
samåkning med avfärd prick kl 10.00
Kostnad: 20 kr (gratis för deltagare i 
tick- och skinnkursen samt medlemmar i 
Linköpings svampklubb) 

Backsippor och 
järnåldersgravar vid Rosens 
backe, Malmslätt
Torsdag 9 maj kl. 18.00

Guidning vid Rosens backe med 
arkeologen Ann-Charlott Feldt 
och botanisterna Bo Anteberg och 
Örjan Byström. Området har använts 
som gravfält under järnåldern och 
gravkullarna formar tillsammans med 
de kalkhaltiga sandavlagringarna en 
miljö där många torrängsväxter trivs. 
Arkeologi och växter i området beskrivs 
under vandringen.

Arrangör/er: Östergötlands 
Naturalhistoriska Förening och 
Östergötlands museum. Samarrangemang 
med Studiefrämjandet
Kontakt: Örjan Byström, 070-629 62 18, 
o.bystrom@telia.com
Plats: Rosens backe, 2,5 km SV Malmslätt
Samling: Samåkning från 
Flygvapenmuseets P-plats kl 18.00
Kostnad: gratis

Fågelmorgon i Kramshagen
Lördag 11 maj kl. 07.00

Vi njuter av fågelsång och vår i naturen. 
Vägvisare är Pam Cuwen och Janne 
Moberg. Medtag matsäck och grova 
skor.

Arrangör/er: Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet
Samling: Infarten till Smedstad 
Ridsportcenter Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 krFo
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Gökotta i Tinnerö 
eklandskap
Söndag 12 maj kl. 06.00

En kör av vårfåglar och förhoppningsvis 
även göken välkomnar oss till Tinnerö 
eklandskap denna arla 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, 070-947 40 31
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö 
eklandskap
Kostnad: 20 kr

Lär dig mer om maskrosor  
Söndag 12 maj kl. 08.30

Exkursionen kommer att förläggas till 
Finspångs kommun. Maskrosor består 
av många hundra s k småarter och delas 
in i grupper som t ex sandmaskrosor, 
strandmaskrosor och ogräsmaskrosor. 

På denna exkursion får vi under ledning 
aven maskrosexpert (Tommy Nilsson), 
en guidning i de olika grupperna och 
hur man pressar och artbestämmer 
maskrosor. Åter i Linköping ca 17, så ta
med matsäck för hela dagen och 
lämplig klädsel för bl a fuktiga miljöer. 
Samåkning i bilar.

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 072-516 42 45, 
kjell.antonsson@home.se
Samling: vid Naturcentrum kl 08.30
Kostnad: Delad bilkostnad

Natur och kultur kring 
Drumlinerna vid Håckla
Tisdag 14 maj kl. 18.00

Landskapet i Håckla kännetecknas av 
drumlinerna som höjer sig över slätten 
och sin rika hagmarksflora. Drumliner 
är moränkullar som bildades vid den 
senaste inlandsisens avsmältning. Följ 
med våra guider Lars Frölich och Anders 
Persson på en vandring och upplev 
områdets natur- och kulturvärden. 
Glöm inte att njuta av den förstklassiga 
utsikten över bygden!

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Drumlinen Håckla. Åk bergsvägen 
mot Berg och sväng vänster mot Ledberg 
vid Vreta klosters kyrka. Sväng höger mot 
Knivinge när du kört över väg 34. Direkt 
efter de första husen (Håckla) på höger sida 
hittar du en stig som leder upp till den norra 
drumlinen.
Kostnad: 20 kr
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Natur och kultur i Heda och 
Ugglebo
Onsdag 15 maj kl. 18.00

Guiderna Lars Frölich och Anders 
Persson tar oss med på en vandring 
genom hagmarker och lövskogsdungar 
med porlande källor, kalktuffbrott och 
fornlämningar.

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Vreta klosters hembygdsgård, 
Stjärnorpsvägen 47. Buss 522, hpl Hagvägen, 
promenad 100 meter.
Kostnad: 20 kr

Barnguidning: ”Blåsippan 
uti backarna står”
Lördag 18 maj kl. 10.00

Vi går en promenad bland 
försommarblommor, fågelsång och 
gamla ekar. Kläder efter väder, medtag 
gärna matsäck. Våra guider är Ulla-Britt 
Forsgren och Janne Moberg. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 070-947 40 31
Samling: Humpens parkeringsplats, Tinnerö 
eklandskap. (P.g.a. nya grindar, kör in vid 
Djurgården och kör söder ut mot p-plats 
Humpen).
Kostnad: 20 kr

Kom med och leta vårens 
läckerheter!
Söndag 19 maj kl. 10.00

Vi ger oss ut och letar efter en av vårens 
läckerheter – vårmusseronen! Ta med 
svampkorg/papperskasse och matsäck! 
OBS! Eftersom värme och regn styr 

svamptillgången är det svårt att avgöra 
när vårmusseronerna dyker upp. Datum 
för utflykten kan behöva ändras. Ring 
därför ansvariga eller titta på klubbens 
hemsida (www.svampklubben.org) 
några dagar innan utflykten.

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 070-937 13 62, 
magnus@svampklubben.org | Ulla Hodges, 
073-157 21 83, ulla@svampklubben.org
Samling: Gamla Linköpings parkering, 
bortre delen vid informationstavlan, kl. 
10.00 för samåkning till lämplig svampmark
Kostnad: 20 kr (gratis för medlemmar i 
Linköpings svampklubben)

Öppet hus på Fröberget
Måndag 20 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/er: Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet
Plats: Tinnerö eklandskap
Samling: Fröbergets parkering
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Fladdermussafari vid 
Smedstad
Tisdag 21 maj kl. 21.30

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

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Parkeringen vid Smedstad 
dammar, Haningeleden
Kostnad: 20 kr

Biologiska mångfaldens 
dag - Trädgårdsföreningen 
och Magistratshagen
Onsdag 22 maj kl. 18.00

Den 22:a maj är det internationell 
dag för den biologiska mångfalden. 
Följ med på en guidning om värdet 
av biologisk mångfald i staden. Björn 
Ström guidar i Trädgårdsföreningen och 
Magistratshagen.

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller 073-
314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samling: vid Naturcentrum (kl. 18:00)

Biologiska mångfaldens 
dag
Onsdag 22 maj kl. 18.00

Tjugoandra maj infaller årligen den av 
FN instiftade Biologiska mångfaldens 
dag. Bo Antberg visar upp genbanken 
som finns på Naturcentrum och 
innehåller ett 60-tal växter som är 
sällsynta eller till och med försvunna i 
Östergötland.

Arrangör/er: Linköpings kommun och 
Naturcentrum
Samling: Linköpings Naturcentrum, 
Trädgårdsföreningen
Kostnad: 20 kr
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Cykeltur mellan två gårdar 
med gamla anor
Lördag 25 maj kl. 14.00

Vi tar er med på en cykeltur som börjar 
vid Smedstads gård. Vägvisare är Pam 
Curwen och Ulla-Britt Forsgren. Medtag 
matsäck och grova skor.

Arrangör/er: Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet
Samling: Parkeringen vid Smedstads 
dammar vid Haningeleden
Kostnad: 20 kr

Studiebesök på Lövudden
Söndag 26 maj kl. 08.50

Vi besöker Jan ”Eldöga” Berge på hans 
ställe Lövudden som ligger utanför 
Hannäs. Det blir en heldag utomhus 
med visning av Lövudden och gott 
om tid för frågor och diskussioner om 
det vi ser och får lära oss på temat 
vardagsekologi, självförsörjning, 
resiliens, permakultur och överlevnad. 
Var och en tar med egen lunch och fika.

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt / Anmälan: handla.miljovanligt.
linkoping@gmail.com
Samling: På Naturcentrums parkering kl 
8:50 för samåkning till Lövudden

Nattsångare i Lambohov
Lördag 26 maj kl. 21.45

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 några av 
de mystiska nattsångarna! 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Sofie Hellman, 073-641 32 35; 
Hanna Hederberg 076-810 33 92
Samling: Parkeringsplatsen vid 
Lambohovshagen intill Bygatan. Glöm inte 
cykeln! 
Kostnad: 20 kr

LIFE Bridging the Gap 
Restaureringsåtgärder i 
Tinnerö eklandskap.
Lördag 28 maj kl. 18.00

Ek- och brynplanteringar, mulmholkar, 
ekoxekomposter och veteraniseringar 
är åtgärder som på sikt ska rädda 
eklandskapets artrika djurliv. Följ med 
kommunekolog Anders Jörneskog 
på en vandring i de norra delarna av 
Tinnerö eklandskap där EU-projektets 
restaureringar kommit längst.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Anders Jörneskog, 013-20 65 57
Samling: Karlbergsplans parkering 
(Karleplan)
Kostnad: 20 kr
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Juni

Trollsländesafari
Måndag 3 juni kl. 18.00

Välkommen på en upptäcktsfärd i 
trollsländornas rike! Tillsammans med 
experten Tommy Karlsson besöker vi 
de nyskapade dammarna vid södra 
Vallaskogen och tittar närmare på dessa 
fascinerande varelser. OBS! Kan ställas in 
vid dåligt väder, information på 013-20 
60 00.

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Parkeringen vid friidrottsarenan i 
Vallastaden
Kostnad: 20 kr

Kärna mosse – orkidéernas 
paradis
Tisdag 4 juni, kvällsguidning

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
Samling: Meddelas vid anmälan
Anmälan: Till Linköpings kommun via 013-
20 60 00 senast onsdag 29 maj
Kostnad: 20 kr

Naturnatten Kvällens fåglar
Onsdag 5 juni kl. 20.30

Upplev sommarkvällan  i Tinnerö 
eklandskap. 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 eller
073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Tinnerö eklandskap
Samling: Smedstads dammar (med cykel)

Nattsångarkväll i Tinnerö 
eklandskap
Onsdag 5 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, 070-947 40 31
Plats: Tinnerö eklandskap
Samling: Parkeringen vid Rosenkällasjöns 
dämme
Kostnad: 20 kr
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Kärna mosse – orkidéernas 
paradis
Tisdag 11 juni, kvällsguidning

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
Samling: Meddelas vid anmälan
Anmälan: till Linköpings kommun via 013-
20 60 00 senast onsdag 5 juni
Kostnad: 20 kr

Tillgänglighetsanpassad 
orkidéguidning i Kärna 
mosse
Torsdag 13 juni, kvällsguidning

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. Denna 
guidning utgår helt från spången 
som har anlagts på det öppna kärret. 
Samlingsplats och exakt tid meddelas 
vid anmälan. 

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Meddelas vid anmälan
Anmälan: till Linköpings kommun via 013-
20 60 00 senast måndag 10 juni
Kostnad: 20 kr

Försommarslåtter på 
Fröberget
Torsdag 13 juni kl. 18.00

Välkommen till vår slåtter på Fröberget 
då vi slår de delar av tomten där det 
växer mest gräs. Det finns redskap att 
låna. Vi bjuder på grillad korv med 
tilllbehör. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller
073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Anmälan: till Björn Ström (se kontakt ovan) 
senast den 12 juni (för förtäringens skull)
Samling: Fröberget Tinnerö Eklandskap
Kostnad: gratis
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De vilda blommornas dag
Söndag 16 juni

Över hela Norden ordnas 
blomstervandringar idag. I Linköping 
anordnas följande vandringar:

kl. 10.00 Norra Roxenstranden

Samling: Sandviks camping, 
receptionen | Guide: Anette Lundborg

kl. 14.00 Tinnerö eklandskap

Samling: Fröbergets parkering Tinnerö 
eklandskap | Guider: Annika Isaksson 
och Ulla-Britt Forsgren

kl. 18.00 Mjärdevi

Samling: Collegium (Teknikringen 7) | 
Guider: Bo Antberg och Örjan Byström

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 
Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Örjan Byström, 070-629 62 18, 
o.bystrom@telia.com
Kostnad: gratis

Kajakpaddling 1 i Viggeby 
naturreservat
Söndag 16 juni kl. 09.30

Upplev Linköpings skärgårdsreservat 
Viggeby från sjön via kajak. Både vana 
och ovana paddlare är välkomna. Turen 
tar ca 3 timmar och inleds med en kort 
instruktion från Linköpings kanotklubb. 
Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson 
guidar. Minimiålder 12 år. Medtag 
oömma kläder, ombyte, handduk och 
fika.

Arrangör/er: Linköpings kommun och 
Linköpings kanotklubb
Kontakt: Gunnar Ölfvingsson,  
070-698 86 21

Samling: Viggebysandbadet, Viggeby 
naturreservat
Anmälan: till Linköpings kommun via  
013-20 60 00 senast måndag 10 juni
Kostnad: 100 kr (inkl. kajak med tillbehör)

Kajakpaddling 2 i Viggeby 
naturreservat
Söndag 16 juni kl. 14.00

Upplev Linköpings skärgårdsreservat 
Viggeby från sjön via kajak. Både vana 
och ovana paddlare är välkomna. Turen 
tar ca 3 timmar och inleds med en kort 
instruktion från Linköpings kanotklubb. 
Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson 
guidar. Minimiålder 12 år. Medtag 
oömma kläder, ombyte, handduk och 
fika.

Arrangör/er: Linköpings kommun och 
Linköpings kanotklubb
Kontakt: Gunnar Ölfvingsson,  
070-698 86 21
Samling: Viggebysandbadet, Viggeby 
naturreservat
Anmälan: till Linköpings kommun via  
013-20 60 00 senast måndag 10 juni
Kostnad: 100 kr (inkl. kajak med tillbehör)
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Kärna mosse  
– orkidéernas paradis
Måndag 17 juni, kvällsguidning

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
Samling: Meddelas vid anmälan
Anmälan: till Linköpings kommun via  
013-20 60 00 senast torsdag 13 juni
Kostnad: 20 kr

Juli

Artrikedom och 
blomsterprakt på åkermark
Onsdag 3 juli kl. 18.00

År 2017 påbörjade kommunen en lokal 
naturvårdssatsning för att på olika 
sätt öka den biologiska mångfalden 
på åkermark. Här har vi anlagt 
lärkrutor och insådd av åkerogräs. 
Tillsammans med vår guide Lars Frölich 
och en kommunekolog får vi denna 
sommarkväll veta mer om projektet 
och vi kikar närmare på den biologiska 
mångfalden.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Linnéa Carlzon, 013-20 64 12
Samling: Linköpings skidklubb, Vintervägen 
15
Kostnad: 20 kr

Insektssafari
Söndag 7 juli kl. 14.00

Följ med insektskännaren Torbjörn 
Blixt och upptäck småkrypens värld! 
Vi vandrar på blomsterrik ängsmark i 
Västerby lövskogar naturreservat och 
upplever högsommarens insektsliv. Här 
bor även den sällsynta dårgräsfjärilen, 
en av kommunens tolv ansvarsarter.

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Parkering för Västerby lövskogar 
naturreservat (ca 2 mil söder om Linköping). 
Från väg 23/väg 34 sväng mot Västerby, 
söder om Skeda udde. Fortsätt mot Västerby 
cirka 5 km. Sedan ligger parkeringen rakt 
fram i vägkorsningen i norra delen av 
reservatet.
Kostnad: 20 kr
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Naturupplevelser och 
fornminnen vid Hjortkälla
Tisdag 9 juli kl. 18.00

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

Arrangör: Linköpings kommun i samarbete 
med Linköpingsortens JUF och Wist 
hembygdsförening
Samling: Gårdsplanen till Styvinge gård 
(skyltat från vägen mellan Sturefors och 
Slaka)
Kostnad: 20 kr

Småkrypens dag – Naturum 
Tåkern
Söndag 28 juli kl. 10.00-15.00

På naturum Tåkern firas denna dag 
Småkrypens dag. Kom och guidas 
av kunniga guider och få en inblick 
i småkrypens förtrollande värld! 
Småkrypsaktiviteter hela dagen för 
stora och små.

Arrangör/er: Naturum Tåkern och 
Entomologiska Föreningen Östergötland
Kontakt: Kjell Antonsson, 072-516 42 45, 
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturum Tåkern

Augusti

Slåtter i 
Naturskyddsföreningens 
äng i Bjärka-Säby
Söndag 11 augusti kl. 10.00

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

Arrangör: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller
073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samling: Ängen ligger där landsvägen mot 
Bestorp korsar järnvägen
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Vattenväxtdag vid Naturum 
Tåkern 
Söndag 11 augusti kl. 10.00-15.00

Traditionell aktivitet där vi får en övning 
i akvatiska växter som samlats in i 
baljor. Expert medverkar. I år hoppas 
vi kunna erbjuda ännu fler arter även 
från klarvattensjöar och gölar. Ta gärna 
med vattenväxter från dina trakter för 
bestämning och matsäck.

Arrangör/er: Föreningen Östergötlands 
Flora och Naturum Tåkern
Kontakt: Kjell Antonsson, 072-516 42 45, 
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturum Tåkern
Kostnad: gratis

Fladdermussafari vid 
Ekängsdalens våtmarker
Tisdag 13 augusti kl. 21.00

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

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Parkeringen för 
Ullstämmaskogens naturreservat. Från 
Haningeleden sväng vid Korpvallen mot 

Slättbacka/Kolbyttemon och kör ca 3 km. 
Sväng vänster mot Ullstämmaskogens 
naturreservat. Ett alternativ är via gång- och 
cykelvägen från Morgongatan.
Kostnad: 20 kr

Slåtterkväll på Fröberget 
Torsdag 15 augusti kl. 17.00

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

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 eller
073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Anmälan: till Björn Ström (se kontakt ovan) 
senast den 14 augusti (för förtäringens skull)
Samling: Fröberget, Tinnerö Eklandskap
Kostnad: gratis
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Hagmarkerna vid Skälstorp 
Lördag 17 augusti kl. 14.00

De vidsträckta hagmarksområdena 
med ekprägel är en värdefull del av 
eklandskapet. Följ med Lars Frölich och 
utforska hagmarkerna som pryds av 
såväl sällsynt flora som fauna.

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: ICA Nära i Sturefors för vidare 
transport till Skälstorp
Kostnad: 20 kr

Exkursion - Hotade vildbin i 
fokus
Söndag 18 augusti kl. 09.00-17.00

Finspångstrakten utgör ett av landets 
viktigaste områden för guldsandbi och 
silvergökbi. Länsstyrelsen har under 
flera år arbetat med att förbättra läget 
för dessa hotade vildbin. Det handlar 
om okonventionella metoder såsom 
schaktning, bränning och utplantering 
av ängsväxter, och i udda miljöer 
såsom motocrossbanor, grustäkter och 
kraftledningsgator. Tillsammans med 
Tommy Karlsson från länsstyrelsen 
besöker vi några platser där det 
genomförts skötselinsatser med lyckat 
resultat. Ta med matsäck för heldag.

Arrangör/er: Entomologiska Föreningen
Östergötland, Östergötlands 
NaturalhistoriskaFörening i samarbete med 
Studiefrämjandet och SNF Finspång
Kontakt: Tommy Karlsson, 070-605 62 61
Samling: Samåkning från Linköpings 
Naturcentrum kl. 09.00
Kostnad: Vi delar på bilkostnaden

Studiecirkelstart Svampar 
som signalarter
Måndag 19 augusti kl. 19.00

Många svamparter har visat sig vara 
bra arter som signalerar värdefulla 
skogar ur naturvårdssynpunkt. Vi 
ordnar tillsammans en studiecirkel med 
inriktning på marksvampar i skogen. Vi 
är ute på vardagskvällarna och besöker 
lokaler nära Linköping med avslutning 
inomhus. Antalet träffar beror på 
svampsäsongens utveckling. Ledare är 
Björn Ström och Magnus Källberg.

Arrangör/er: Naturskyddsföreningen 
Linköping och Linköpings svampklubb i 
samarbete med Studiefrämjandet
Anmälan: Björn Ström, 013-10 34 51, bjorn_
strom@telia.com eller kom till första träffen.
Kostnad: 200 kr (gratis för medlemmar 
i Linköpings svampklubben eller 
Naturskyddsföreningen)
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Torparens hemvister vid 
Svensbo
Söndag 25 augusti kl. 14.00

Följ med Lars Frölich på en vandring 
i Svensbo där natur och kultur delar 
en gemensam historia. Vi upplever 
naturhistorien kring torpmiljön 
som skogsstyrelsen restaurerat till 
1800-talsskick och kikar närmare på det 
gamla slåtterkärret. 

Arrangör: Linköpings kommun
Samling: Från Skeda Udde, åk mot 
Haraldsbo och sväng vänster mot Drögshult. 
Efter drygt 3 km sväng vänster mot 
”Skogsvårdsgård” och följ sedan skyltningen 
fram till parkeringen intill torpet.
Kostnad: 20 kr

Svampinformation och 
utställning – 7 måndagar på 
Naturcentrum
Måndag 26 augusti kl. 17.00-18.30, 
start

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, 070-937 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: gratis

Lär dig känna igen 
svamparna. Start på  
Nybörjarkurs.
Måndag 26 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 
5 måndagar går vi bl a igenom soppar 
och andra svampar utan skivor, 
kremlor och riskor, champinjoner, olika 
förväxlingssvampar och giftsvampar.

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Monica Andersson, 070-554 18 12, 
monica@svampklubben.org
Anmälan: till Monica Andersson via mejl 
eller telefon (se ovan)
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: 300 kr (200 kr för medlemmar i 
Linköpings svampklubben)
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SVAMPUTFLYKT – höstens 
första!
Onsdag 28 augusti kl. 17.30

Det här är höstens första organiserade 
svamputflykt – och det är alltid lika 
spännande att se vad som finns i 
markerna! Vi plockar all sorts svamp, 
oavsett om den är ätlig eller inte, 
för att fräscha upp våra kunskaper 
inför säsongen. Ta med svampkorg 
eller papperskasse att plocka i, 
”svampögonen” och fika!

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Klärry Karlsson, 070-547 33 94,                                          
klarry@svampklubben.org | Annette 
Lundborg, 070-275 79 70, annette@
svampklubben.org | Ulla Hodges, 073-157 21 
83, ulla@svampklubben.org
Plats: Vidingsjös motionsområde
Samling: Vidingsjö motionscentrum, bortre 
delen av parkeringsplatsen
Kostnad: 20 kr (gratis för medlemmar i 
Linköpings svampklubben)

Besök i Oxhagen
Lördag 31 augusti kl. 14.00

Vilka spår har våra förfäder lämnat efter 
sig? Vägvisare är Annika Isaksson och 
Pam Curwen. Medtag matsäck och 
grova skor.

Arrangör/er: Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet
Samling: Infarten till Smedstad 
Ridsportcenter Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr
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Hösten 2019
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 2019. 

September
1 Svamputflykt – Svampens dag 

(Linköpings svampklubb)

2 Lär dig känna igen svamparna - 
Nybörjarkurs (Linköpings svampklubb)

2 Svampinformation och utställning på 
Naturcentrum (Linköpings svampklubb)

8 Svamptur i Ullstämmaskogen 
(Linköpings kommun i samarbete med 
Linköpings svampklubb)

8 Öppet hus på Fröberget 
(Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet)

8 Barnguidning: Svamptur för barn i 
Ullstämmaskogen (Linköpings kommun i 
samarbete med Linköping svampklubb)

9 Lär dig känna igen svamparna - 
Nybörjarkurs (Linköpings svampklubb)

9 Svampinformation och utställning på 
Naturcentrum (Linköpings svampklubb)

11 Svamptur i Åbysäcken, Hackefors  
(Linköpings kommun i samarbete med 
Linköping svampklubb)

14 Utsiktspunkter i Tinnerö eklandskap. 
Cykeltur (Entomologiska Föreningen 
Östergötland)

15 Småkrypsexkursion (Entomologiska 
Föreningen Östergötland)

16 Lär dig känna igen svamparna - 
Nybörjarkurs (Linköpings svampklubb)

16 Svampinformation och utställning på 
Naturcentrum (Linköpings svampklubb)

21 Barnguidning: Höstens färger, frukter 
och former i Sturefors (Linköpings 
kommun)

22 Upptäck Motala ströms ravin 
(Linköpings kommun)

22 Kortvingar – fascinerande och 
många (Entomologiska Föreningen 
Östergötland)

23 Lär dig känna igen svamparna - 
Nybörjarkurs (Linköpings svampklubb)

23 Svampinformation och utställning på 
Naturcentrum (Linköpings svampklubb)

28 Höstvandring i Tinnerö eklandskap 
(Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet)

30 Svampinformation och utställning på 
Naturcentrum (Linköpings svampklubb)

Oktober
7 Svampinformation och utställning på 

Naturcentrum (Linköpings svampklubb)

12 Brittsommar vid Rosenkälla 
gård (Samarrangemang mellan 
Föreningen Linköpings Ekopark och 
Studiefrämjandet)

20 Vilka baggar finns på hyggen och 
hänsynsområden (Entomologiska 
Föreningen Östergötland)

November
24 Bestämningsträff i Föreningen 

Östergötlands Flora (Föreningen 
Östergötlands Flora)

December
8 Luciafika – bilder och berättelser 

om småkryp från året som gått 
(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, 014-41 02 73, 
kjell.antonsson@home.se | Björn Ström 
013-10 34 51, 073-314 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, 072-209 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, 073-
314 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 
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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, 014-41 02 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, 070-771 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, 072-318 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, 070-670 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, 070-679 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,  
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073-314 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, 070-528 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, 072-745 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, 073-709 46 60,  
theas468@student.liu.se eller  
therese.ogof@gmail.com
Hemsida: ogof.se
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Kalendarium

Januari
26 Åfallet skogsträdgård
27 Fotoutflykt till Röttle by (Gränna)
27 Floraträff på Naturarium i Norrköping

Februari
3 Fröbyte och planering av årets aktiviteter
4 Halmahera, Ternate och Raja Ampat
5 SOPPAR – vilken soppa!
11 Medlemmarnas bildkväll
12 Tickor och skinn - kan de va nåt?
12 Öppet möte med handla-miljövänligt-

gruppen
13 Hälsa och trädgård
14 Föredrag med Susanne Åkesson: 

”Tornseglarens fantastiska liv”
16 Vintervandring i Tinnerö eklandskap
17 Vinterfåglar längs Stångån
20 Barnguidning: Naturen om vintern 

”Sportlovsonsdag”
21 Filmvisning ”The true cost”
23 Guidad fågelskådning: Stångån och 

Stångåmynningen
24 Årsmöte och föredrag ”Linné och en 

värld av insekter”
25 Årsmöte för Östergötlands 

Naturfotografiska Sällskap med 
bildvisning från Svalbard

27 Tinnerö eklandskaps framtid
28 Föredrag med Magnus Wadstein. ” Med 

Moses genom Kenya”

Mars
2 Fröodlingskurs
4 Eklandskapet ekigare än någonsin
5 Årsmöte för Linköpings svampklubb och 

tryffelprovning
6 Machu Picchu och Galapagos
7 Årsmöte för Naturskyddsföreningen med 

föredrag
11 Föredrag och årsmöte för 

Friluftsfrämjandet
14 Fåglar på mitt sätt

17 Årlig träff och årsmöte för Föreningen 
Östergötlands Flora

23 Skräpplockardag kring Tinnerbäcken
24 Tick- och skinnutflykt I - Tinnerö 

eklandskap NR
24 Årsmöte för Linköpings Fågelklubb och 

Östergötlands Ornitologiska Förening
26 Earth Week - Föreläsning om den 

minskande biologiska mångfalden
28 Earth Week - Ugglor i Tinnerö eklandskap
31 Stora ekbocken – räddas från utrotning

April
6 Klädbytardag
6 Vår på Fröberget
7 Barrträdsexkursion
7 Bombmurkelutflykt
8 Bildmöte
11 Följ med på en resa till tigrarnas 

salskogar, jaguarernas våtmarker och 
lejonets savanner

12 Fotoutflykt till Djurön (Norrköping)
13 Barnguidning: Livet i dammen
13 Fagning av Naturskyddsföreningens äng
14 Tick- och skinnutflykt II –

Ullstämmaskogens NR
14 Bärfisar på längden och tvären
25 Vi bygger bihotell på Fröberget
25 Floraväkteriträff
27 Natur och forntid i Norra slingan
28 Ormsafari
28 Vårsläpp på Halshöga
30 Valborgsfirande på 

Naturskyddsföreningens äng

Maj
4 Vandring på Östgötaleden genom 

Tinnerö eklandskap
5 Småkrypsexkursion
5 Tick- och skinnutflykt III –Säby Västerskog 

NR
9 Backsippor och järnåldersgravar vid 

Rosens backe, Malmslätt
11 Fågelmorgon i Kramshagen
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12 Gökotta i Tinnerö eklandskap
12 Lär dig mer om maskrosor
14 Natur och kultur kring Drumlinerna vid 

Håckla
15 Natur och kultur i Heda och Ugglebo
18 Barnguidning: ”Blåsippan uti backarna 

står”
19 Kom med och leta vårens läckerheter!
20 Öppet hus på Fröberget
21 Fladdermussafari vid Smedstad
22 Biologiska mångfaldens dag 

- Trädgårdsföreningen och 
Magistratshagen

22 Biologiska mångfaldens dag
25 Cykeltur mellan två gårdar med gamla 

anor
26 Studiebesök på Lövudden
26 Nattsångare i Lambohov
28 LIFE Bridging the Gap 

Restaureringsåtgärder i Tinnerö 
eklandskap

Juni
3 Trollsländesafari
4 Kärna mosse – orkidéernas paradis
5 Naturnatten Kvällens fåglar
5 Nattsångarkväll i Tinnerö eklandskap
11 Kärna mosse – orkidéernas paradis
13 Tillgänglighetsanpassad orkidéguidning i 

Kärna mosse
13 Försommarslåtter på Fröberget

16 De vilda blommornas dag
16 Kajakpaddling 1 i Viggeby naturreservat
16 Kajakpaddling 2 i Viggeby naturreservat
17 Kärna mosse – orkidéernas paradis

Juli
3 Artrikedom och blomsterprakt på 

åkermark
7 Insektssafari
9 Naturupplevelser och fornminnen vid 

Hjortkälla
28 Småkrypens dag – Naturum Tåkern

Augusti
11 Slåtter i Naturskyddsföreningens äng i 

Bjärka-Säby
11 Vattenväxtdag vid Naturum Tåkern
13 Fladdermussafari vid Ekängsdalens 

våtmarker
15 Slåtterkväll på Fröberget
17 Hagmarkerna vid Skälstorp
18 Exkursion - Hotade vildbin i fokus
19 Studiecirkelstart Svampar som signalarter
25 Torparens hemvister vid Svensbo
26 Svamputställning på Naturcentrum
26 Lär dig känna igen svamparna! 

NYBÖRJARKURS
28 SVAMPUTFLYKT – höstens första!
31 Besök i Oxhagen
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Välkommen till Linköpings Naturcentrum 2019

Ett nytt år fullt av nya möjligheter.

Varför inte fylla våra almanackor med 
aktiviteter som ger oss energi, kraft och 
välbefinnande? Att naturen har förmåga 
att ge oss just det vet vi sedan länge 
och många vetenskapliga rapporter kan 
också styrka detta. Av denna anledning 
skulle många människor må extra 

bra av att planera och boka in naturstunder vid sidan av alla andra ”måsten”. En 
långpromenad i eklandskapet, en tur till ett fågeltorn för att njuta av fåglarnas flykt 
eller kanske en skogspromenad med grillning. Man kan också Besöka Naturcentrum 
som ligger mycket fint mitt i Linköpings innerstad. Hit är det dessutom lätt att ta 
sig.

Vi vill att Naturcentrum ska vara den självklara mötesplatsen för människor, 
föreningar och nätverk med miljöintresse. Därför finner du många olika intressanta 
föreläsningar i vårt vårprogram som våra medlemsföreningar erbjuder. Och när du 
ändå är här varför inte ta en titt på vår fina trädgård samtidigt.

I dag lever de flesta människor i tätorten och fjärmas mer och mer från vår natur. 
Därför känns det särskilt viktigt med vår naturskola där barn och elever får uppleva 
vad naturen har att ge. Naturen inte bara stimulerar deras fantasi utan är också en 
fantastisk kunskapskälla att ösa ur.

Har du några frågor om vår verksamhet eller saknar något i vårt program, kom 
gärna in och diskutera det med oss, kanske har vi möjlighet att ordna det framöver. 
Och du, kom ihåg att titta in på Facebook och Instagram och läs mer om vad som 
händer hos oss.

Följ oss gärna på sociala medier!   
Facebook: Linköpings Naturcentrum    
Instagram: linkopings_naturcentrum   
Hemsida: www.linkopingsnaturcentrum.se


