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                            Soldatängen                             
 
 
          har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala. 
 

 Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som 
alltid  

             växer till och skuggar fältskiktet. 
 

 Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och 
små kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna 
de hävd-beroende örterna som får mer ljus och värme som 
stimulerar tillväxten. 

 

 På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, 
räfsar ihop och  kör bort det slagna. Ett utmärkt  tillfälle för den 
som vill lära sig använda traditionella redskap.  

 

 Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också flera 

träd enligt lokal tradition. 

 

 Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar 
för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av 
stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras 
vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen. 

 
Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap 
finns till det mesta, men var och en tar med egna arbetshandskar och 
fikakorg. Fikar och grillar gör vi vid en mysig brasa under den kalla 
årstiden. 
 
Under år 2015 byggde vi ett vindskydd och förbättrade grillplatsen, vilket 
gjort platsen än mer attraktiv. Det är fritt att använda grillplatsen även 
andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där 
och det enda vi begär är att man städar efter sig. 
 
Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en 
artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till. 
 
Kontaktpersoner för ängsskötseln är: 
Thomas Lundqvist tel. 0730-780 667  och Bo Johansson tel. 0141-21 92 69   
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 Lör 11 feb     Soldatängen  
      kl. 9.30  Vi startar årets ängsarbete med röjning av årsskott. 

Ta med fika, vi har också grillen igång. 
Kontakta ängsansvariga eller håll utkik på hemsidan 
om vädret kan tänkas hindra vårt arbete. 
Ansvariga: Thomas Lundqvist tel. 421 86                                     

                                  Bo Johansson tel. 0141-21 92 69 
 
Lör 4 mars     Soldatängen 

      kl. 9.30                    Fortsättning med slyröjning. 
 

 
 

Mån 13 mars          Föredrag: Eldögon  -  möten med Sveriges ugglor. 
kl. 18.30                  Ugglorna hör till våra mest fascinerande och välkända fåglar. 
                                Patrik Olofsson tar oss med på en resa genom ugglornas    
                                Sverige - från vidsträckta storskogar och högfjällets vidder till      
                                sjudande våtmarker och ladugårdars mörka vrår. 
                                Samarrangemang med Motala Biologiska Förening, Studiefräm- 
                                 jandet, biblioteket och Naturskyddsföreningen Motala. 
 
                                 Plats: Biblioteket Motala. Entré 30 kr. 
 
Ons 15 mars           Kretsstämma i Studiefrämjandets lokaler 

     kl. 18.00 Efter årsmötesförhandlingarna leder Pär Thorell en diskussion 
om klimatförändringarnas konsekvenser. Det blir en samman- 
fattning av Johan Rockströms bok ”Big world- small planet”, 
kurslitteratur vid en studiecirkel 
Vi bjuder på fika. Välkomna! 
Kontaktperson: Inger Lundqvist tel 0141-421 86 

 
  Lör 1 april            Klädbytardagen, Motala  

                          Gör en miljöinsats och förnya din garderob på klädbytardagen! 
                          Du lämnar max 10 plagg och får byta dem mot lika många som                     
                          du lämnar in. Inlämning 10 - 11, byte 11 - 14.  
                          Plats: Cityhuset.       
                          För mer info, kontakta Line Holgerson 
                          070-191 54 02 eller lineholgerson@gmail.com           

 
   
    Lör 8 april         Soldatängen 
    kl. 9.30               Röjning och fagning 
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         Sön 23 april       Länsstämma i Norrköping    Intresserade anmäler sig till 

Inger Rosenberg 
 

 
          Lör 29 april       Soldatängen 
          kl. 9.30               Fagning och förberedelser inför valborgsmässoafton. 
 
 
      

    Sön 30 april       Valborgsmässofirande på Soldatängen 
          kl. 18.00             Traditionsenligt samlas vi den här kvällen vid majbålet. 

    Vi njuter av vårens ankomst och hyllar den med gemen- 
    sam sång. Vi serverar grillkorv men ta med egen dryck. 
    Efter vårtalet, format som en naturlektion, bjuder ängen in till 
    strövtåg med guidning. 
    Oömma kläder rekommenderas. 
    Ansvarig: Thomas Lundqvist tel. 0141-421 86 

 
         Mån 8 maj           Tycklingetornet i Vadstena 
         kl.18.00                Vi hoppas på en ljum kväll med många vårfåglar.  
                                      Traditionellt bjuds på grillkorv. 
                                      Samarrangemang med vadstenakretsen. 

Kontaktperson: Inger Lundqvist tel. 0141-421 86 
 
        12-14 maj              Rikskonferens i Skövde 
 

 
 Sön 21 maj            Miljövänlig cykelutflykt 

      kl. 9.00                   Vi cyklar genom ett försommarfagert landskap till Sjöbo- 
 Knäppan. Vi ska bara njuta av allt det vackra omkring oss - 
 blommor, fåglar och insekter. Ta med fika och gärna en flora, 
 insektsbok och förstoringsglas.  

                                       Samling  parkeringen vid Charlottenborgs köpcentrum kl. 9.00. 
 Cykelhjälm är ett måste och gärna varselväst. 
 Ansvarig: Inger Rosenberg tel. 073-72 99 893 

 
Sön 18 juni            De vilda blommornas dag 

        kl. 16.00                 Blomstervandringen på Soldatängen är en populär och lärorik     
 utflykt. Det är nu som ängen visar upp sin ståt med bl. a.   
 blommande orkidéer! Samling vid entrén, ta med fika.                                    
 Guide: Bo Johansson tel. 0141-21 92 69 
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       Sön 25 juni            Knalla naturreservat, Zinkgruvan 
       kl. 09.00                 Kom med på en guidad utflykt till Knalla naturreservat! 

Vi har förhoppning att se blommande skogs- och purpurknipp-
rot och mycket mer. Ta med både matsäck och badkläder. 
Samling kl. 9,00 ICA Maxis parkering, Bråstorp för samåkning. 
Hemkomst ca 15,00. 
Kontaktperson: Rolf Wedding 070-215 67 40 eller 
rolf.wedding@lansstyrelsen.se 

 
       
       Lör 5 aug               Slåtterdag på Soldatängen 
       kl. 9.00                    En höjdpunkt under året på ängen är slåttern. Vi slår med lie 

 och det är ett bra tillfälle att lära sig detta och hålla gamla 
 traditioner och kunskaper vid liv. Redskap finns men ta med 
 fika. Vi brukar förgylla pausen med sång och musik. 
 Alla är välkomna! 
 Ansvariga: Bo Johanson tel.0141-21 92 69,  
                   Thomas Lundqvist tel. 0141-421 86 
 

  Lör 12 aug             Fortsättning med slåtterarbetet 
       kl.9.00                     Vi fortsätter att slå med lie och räfsar ihop och kör bort gräset. 
 
       Lör 2 sep                Holkuppsättning i Offerby 

  kl. 9.30                    Vi sätter upp fågelholkar i skogspartiet i Offerby. Därefter 
                                  gör vi en kortare vandring till en grillplats och fikar och har  
                                  det trevligt. Samling vid Kedjegatan, Offerby.  
                                  Ta med fika och något att grilla. 
                                  Kontakt: Eivor Lund tel.0141- 21 71 09 

 
                               

       Mån 4 sep               Höstträff vid Tycklingetornet 
       kl. 18.00                   Förhoppning att se flyttande fåglar finns och som vanligt 

 är det en trevlig samvaro med vadstenakretsen och grillkorv. 
                                       Ansvarig: Inger Lundqvist tel. 0141-421 86 

 
Lör 16 sep              Soldatängen 

        kl. 9.30                    Röjning 
 

Vecka 40                Miljövänliga veckan 
                               Årets tema är kemikalier i badrumsskåpet 
                               Vi brukar ordna med infoutställningar i biblioteken. 
                               Kontaktperson: Inger Lundqvist tel. 0141-421 86 
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        Lör 7 okt                Soldatängen 
        kl. 9.30                    Röjning  
 
 

   Ons 25  okt             Livet i Sapmi 
   kl. 18.00                   Del 2 på temat om samerna. Lars-Paul Kroik berättar 
                                    om sin uppväxt som renskötare och hur villkoren har 
                                    förändrats. Det är också 100 år sedan den 1:a samiska  
                                    kongressen hölls.  
                                    Kontakt: Thomas Lundqvist 0141-421 86 
                                    Entré 40 kr inkl.kaffe. 
 
                                    Plats: Dagcentralen, Svanen Borensberg.  
                       

 
 

Lör 28 okt              Soldatängen 
kl. 9.30                    Röjning 
 
 
Lör 18 nov              Soldatängen 

        kl. 9.30                    Röjning 
    
 
 

 
 
 
 

Vi kommer att bygga klar den planerade 
sträckan av gärdesgården under våren.  
Håll utkik på hemsidan för datum.  
 
Ansvarig för projektet: Thomas Lundqvist 0730-780667 
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LÄSTIPS: 
 

 Här är några intressanta boktitlar för alla åldrar. 
 
1/ Om hävden upphör.  En liten ”bibel” för den som vill lära sig mer om 
skötsel av naturängar. Boken innehåller bl. a en grund för bedömning av 
hävdtillståndet, de ekologiska betingelserna och hävdhistorien i ett ängs- 
och hagmarksområde. Boken beskriver över 600 arters förhållande till  
växtplatsens ekologiska betingelser med utgångspunkt från arternas för- 
hållande till hävden. 
 Av Urban Ekstam, Nils Forshed.  Naturvårdsverket     
        
2/ Skogen vi ärvde.  Debattbok om skogens kulturbetydelse som är lika 
viktig som rödlistade arter och produktionsvärden.   
 Av Maciej Zaremba. 
  
3/ Vår tid är nu. Tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. 
 Av Svante Axelsson, Ordfront förlag 

 

 4/ Omställningens tid.   Festen är över. Men det finns en utväg; att ställa 

om samhället. En utmaning lika stor som möjligheterna dvs. en 
grundläggande förändring i vårt sätt att leva.  
 Av Björn Forsberg 
 
5/ Miljökunskap för barn. En bok om grodor, sopor och klimatet. 
 För barn 8 – 14 år   
 
6/ Big world small planet. Vi står inför den största utmaningen i 
mänsklighetens historia - en transformation till en hållbar värld!  
Av Johan Rockström och Mattias Klum, Bokförlaget Max Ström 
 
 

 

 

. 
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Kontaktpersoner för Naturskyddsföreningen Motala 2017: 

 
Line Holgerson                                     070 – 19 15 402Holgerson                            
 
Övriga ledamöter, se hemsidan 

 
 
På vår hemsida kan Du se kompletteringar i programmet och även 
eventuella ändringar samt mycket om vår verksamhet: 
 
               http://www.motala.naturskyddsforeningen.se   
 
                          följ oss också på facebook:  
            
         http://www.facebook.com/motala.naturskyddsforening 
 
  
Fotokurs 
Intresset för fotografering har under de senaste åren ökat otroligt 
mycket. Motala Biologiska Förening anordnar nu därför en fotokurs. 
Du får lära dig grunderna i digital fotografering när det gäller  
exponering, skärpedjup, bildkomponering, bildarkivering och mycket 
mer. Två träffar inomhus och två längre utflykter till kända områden 
som Tåkern och Omberg. Alltså fyra tillfällen med start den 29 mars, 
kl 18.00. Anmälan senast den 19/3 till ledaren, Sven Sundberg, 
tel:070-9583555. Kursavgift 200 kr, deltagarantal max 10 personer. 
 
 

        Studiefrämjandet är medarrangör till detta program.  

 

http://www.motala.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/motala.naturskyddsforening

