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Hej!
Café Planet 
Vill du vara med och diskutera de 
globala målen för hållbar utveckling 
och massa annat? Café Planet är en 
mötesplats för dig som vill prata om 
miljö- och hållbarhetsfrågor med 
andra! Under våren finns det tre 
tillfällen inplanerade med fokus på 
biologisk mångfald, hållbara städer 
och klimatfrågan. Läs mer i 
programmet! Vi hoppas kunna ordna 
fler träffar under hösten! Säg gärna 
till om du vill prata/lyssna på något 
särskilt. Café Planet är ett samarbete 
mellan Naturskyddsföreningen i 
Motala, Studiefrämjandet och Motala 
Bibliotek. 

  
 
Alle man ut! 
Studiefrämjandet bjuder in 
nysvenskar att lära sig mer om 
allemansrätten. Vi, Studiefrämjandet 
och Friluftsfrämjandet kommer hålla 
olika aktiviteter under våren. Kolla in 
Studiefrämjandets hemsida för att 
läsa mer! Alla är välkomna att delta! 

NF          MBF 
Tillsammans med Motala Biologiska 
Förening (MBF) vill vi att fler 
Motalabor ska få chansen att komma 
ut i naturen! I sista delen av 
programmet hittar ni ett urval av 
deras årsaktiviteter ihop med våra i 
Kalendariet. MBFs program hittar ni 
på deras hemsida 
motalabiologiskaforening.se 
 
Årsmöte 2019 
Den 3 mars 2019 kommer sedvanligt 
årsmöte (kretsstämma) hållas. Till 
årsmötet har vi bjudit in Torbjörn Blixt 
som är projektledare för ett 
inventeringsprojekt med fokus på 
bärfisartade insekter pentatomoidea. 
 
Engagera dig 
Det finns många sätt att engagera sig 
så tveka inte att höra av dig till oss! 
Kontaktuppgifter hittar du i slutet av 
programmet eller läs mer på 
motala.naturskyddsforeningen.se 
 
Biologiska mångfaldens dag 
Den 22 maj uppmärksammar vi den 
biologiska mångfaldens viktiga 
funktioner genom att göra en STOR 
inventering. Man behöver inte ha 
någon förkunskap utan kom för att 
lära dig hur man gör och varför!  
 

Vi ses i naturen! 
Styrelsen 
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Soldatängen 
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 och gräsen vilket också gagnar mångfalden. 

 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 ett antal 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 medan andra delar får utvecklas fritt. 

 Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap 
finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. 
Fikar och grillar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden. 

 
Vid Hagalund har vi byggt ett vindskydd och förbättrat grillplatsen, 
vilket gjort området än mer attraktiv. Det är fritt för alla att använda 
grillplatsen. Ved finns där och det enda vi begär är att man städar 
efter sig. 
 
Tack vare vårt arbete har det skapats ett område med en 
artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till. 
 
Kontaktpersoner för ängsskötseln är: 
Thomas Lundqvist tel. 073-078 06 67 och  
Bo Johansson tel. 0141-21 92 69  
 
Hitta hit: 6491705, 503815 (SWEREF99 TM nord, öst) 
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Januari 
 
Café Planet om biologisk mångfald 
Onsdag 16 januari kl. 18-20 
Med utgångspunkt från det globala 
målet nr 15 berättar Moa 
Pettersson, som är talesperson för 
Biologiska mångfaldens dag, om 
ekosystem och biologisk mångfald.  
Plats: Motala Bibliotek 
Ansvarig: Inger Rosenberg 
073-729 98 93 
 

Februari 
 
Café Planet om hållbara städer och 
samhällen 
Onsdag 13 februari kl 18-20 
Med utgångspunkt från det globala 
målet nr 11, berättar och visar 
landskapsarkitekt Ingemar 
Hillerström, som också är 
engagerad i 
Naturskyddsföreningens 
länsförbund, bilder om hållbara 
städer och samhällen.  
Plats: Motala Bibliotek 
Ansvarig: Inger Rosenberg  
073-729 98 93 
 
Soldatängen – premiär för året 
Söndag 17 februari från kl. 9:30 
Vi har nu skött ängen under 25 år, 
men tillväxten av sly är oförändrad. 
Därför tar vi nya tag med röjning. 
Redskap har vi men tag med egna 
arbetshandskar och fika. Vid rasten 
brukar vi också grilla, så tag gärna 
med något. 
Plats: Soldatängen, Hagalund  
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 
 

 
 
 

 

 
 



 

5                                          
 

Mars 
 
Årsmöte & Blixts bärfisar 
Söndag 3 mars kl. 15-17 
Kretsstämma (årsmöte) med val av 
styrelseledamöter och andra 
förtroendeposter i föreningen. Vi 
bjuder på fika. Efter årsmötet 
berättar Torbjörn Blixt om de 
fascinerande bärfisarna. Han är 
projektledare för ett nystartat 
inventeringsprojekt i Östergötland 
om bärfisartade insekter. Projektet 
går ut på att alla som är 
intresserade kan hjälpa till att 
inventera bärfisar i landskapet.  
 
Skicka gärna in motioner till 
årsstämman, se kontaktuppgifter i 
slutet på programmet. Motionerna 
ska vara inkomna senast en månad 
innan kretsstämman.  
Plats: Godtemplargården, 
Poppelgatan 6 
Ansvarig: Line Holgerson 
070-191 54 02 
 
Soldatängen – vårbruk och 
vårtecken 
Lördag 9 mars från kl. 9.30    
Vi fortsätter med röjningsarbetet 
och spanar efter vårtecken i 
naturen. Redskap har vi men tag 
med egna arbetshandskar och fika. 
Vid rasten brukar vi också grilla, så 
tag gärna med något. 
Plats: Soldatängen, Hagalund  
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 
 
 
 
 
 

 
 
Café Planet om klimatet 
Onsdag 20 mars kl. 18-20 
Med utgångspunkt från det globala 
målet nr 13, diskuterar vi vad du och 
jag kan göra för att minska vårt 
ekologiska fotavtryck och anpassa 
oss till klimatförändringarna. 
Plats: Motala Bibliotek 
Ansvarig: Line Holgerson  
070-191 54 02 
 
Soldatängen – fagning 
Söndag 31 mars från kl. 9.30 
Vi knogar på med ängsarbetet. Är 
vädret gynnsamt kanske 
vi också börjar faga, vilket innebär 
att räfsa undan löv och småkvistar 
efter vintern. Redskap finns. Vid 
rasten brukar vi också grilla, så tag 
gärna med något. 
Plats: Soldatängen, Hagalund  
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 

 Vårtecken © Naturskyddsföreningen 
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April 
 
Alle man ut! 
Lö 13 april kl. 10 
Språkcafé i naturen med gemensam 
grillning runt lägereld. Ta med egen 
matsäck. Utflykten riktar sig till 
nysvenskar men alla är förstås 
välkomna! Ingen anmälan krävs.  
Samling: vid studiefrämjandet på 
Urban Hjärnes väg 11 innan kl. 10.  
Ansvarig: Line Holgerson 
070-191 54 02 
Utflykten är en del av projektet Alle man ut 
som arrangeras ihop med Studiefrämjandet 
och Friluftsfrämjandet. 
 
Tidig morgon vid Bredsjömossen 
tillsammans med MBF 
Söndag 14 april kl. 05 
Orrspel och vårfåglarnas 
morgonkonsert upplever vi 
tillsammans när vi vandrar ut på 
mossen. Naturreservatet 
Bredsjömossen ligger en bit norr om 
Godegård alldeles på gränsen till 
Närke. En vandringsled går 
tvärsöver myrmarken och vi går 
halvvägs ut till den blötaste och 
mest öppna delen. Kläder efter 
väder, rejäl fika och höga 
gummistövlar rekommenderas.  
Samling: vid Drottninggatan 57 kl. 
05.00. Beräknad hemkomsttid  
ca kl. 13. 
Ansvariga: Roger Larsson,  
070-652 55 19 och Gunnar Myrhede, 
0141-523 19 
Aktiviteten arrangeras av Motala 
biologiska förening (MBF). 
 
 
 
 

Bygg ditt eget insektshotell 
Onsdag 24 april kl. 17.30 
Vi får vägledning av Tomas 
Lundqvist att bygga ett insektshotell 
att ta med hem. Material finns att 
tillgå. Det är bra om den som har, 
kan ta med borrmaskin (sladdlös) 
och borr. Samla också in och ta med 
några kottar som ska vara i hotellet. 
Ta med egen fika! 
Plats: Kulla Södergården, kl. 17.30. 
Samåkning från 
MBFs föreningslokal,  
Drottninggatan 57 kl. 17.00.  
Ansvarig: Tomas Lundqvist  
073-078 06 67 
Samarrangemang med Motala 
biologiska förening.  
 
Soldatängen – vårstädning och 
vårfåglar 
Torsdag 25 april kl. 16 
Nu är det städning av ängen som 
bör göras för att gynna kommande 
blomsterprakt och underlätta 
slåttern. Vårfåglarna har också 
kommit och gör oss sällskap. Ta 
med egen fika.  
Plats: Soldatängen, Hagalund  
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 
 
Valborgsfirande på  
Soldatängen 
Tisdag 30 april kl. 18 
Traditionellt valborgsfirande med 
brasa och sång! Vi bjuder på grillad 
korv. Ta med egen mugg.  
Plats: Soldatängen, Hagalund 
Ansvarig: Line Holgerson 
070-191 54 02 
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Maj 
 
Vårträff vid Tycklingetornet med 
Vadstenakretsen 
Måndag 6 maj kl. 18:30 
Varje vår och höst träffas kretsarna i 
Motala och Vadstena vid Tycklinge. 
Detta är en tradition sedan mer än 
tjugo år tillbaka! Vi hoppas på en 
ljummen vårkväll med många 
vårfåglar. Motalakretsen bjuder på 
grillad korv. 
Plats: Tycklingetornet, Vadstena. 
Samåkning från Motalas 
centralstation, långtidsparkeringen 
kl. 18. 
Ansvariga: Eva-Britt Kemmer 
070-691 64 37 och Rolf Wedding 
070-215 67 40 
 
Lövskogsområdet Karshult 
Torsdag 16 maj kl. 18 
Guidning i det blivande 
naturreservatet Karshult som är ett 
stort lövskogsområde med rik flora. 
Kommunekolog Staffan Karlsson 
berättar om kommunens planer för 
området.  
Samåkning från Motalas 
centralstation, långtidsparkeringen 
kl. 18 för samåkning. 
Ansvarig: Rolf Wedding 
070-215 67 40 

 
Trädgårdsmässa - Trädgård och 
uterum, Medevi Brunn  
Lördag-söndag 18-19 maj kl. 10-17 
Hälsa på oss på årets 
Trädgårdsmässa! Hos oss hittar du 
tipsen för att skapa biologisk 
mångfald i din trädgård. Var med 
och tävla om eko-priser. 
www.trädgårdsmässa.se  

 

 
 
Biologiska mångfaldens dag – 
bioblitz 
Onsdag 22 maj kl. 17 
Bioblitz är en intensiv biologisk 
inventering av ett specifikt område. 
Vi upptäcker fåglar, växter, insekter, 
spindlar, lavar och mossor och 
andra organismer på Soldatängen. 
Plats: Soldatängen, Hagalund 
Ansvarig: Rolf Wedding  
070-215 67 40 
Samarrangemang med Motala 
Biologiska Förening. 

 

Juni  
Guidning på Nubbekullen 
Måndag 10 juni kl. 18 
Vi kombinerar natur och kultur och 
besöker Västra Ny 
hembygdsförening där vi får en 
guidning. Konstnären August 
Malmström som målade den kända 
tavlan Grindslanten är född på 
Nubbekullen. Här finns även en liten, 
vackert blommande slåtteräng som 
vårdas av hembygdsföreningen.  
Ta med egen fika. 
Samling: Motalas centralstation, 
långtidsparkeringen, kl. 18 
Ansvarig: Rolf Wedding  
070-215 67 40 

 
Vilda Blommornas Dag  
Söndag 16 juni kl. 16 
Blomstervandring på Soldatängen 
bland ängsblommor, orkidéer och 
skogsklockor. Ta gärna med fika.  
Plats: samling vid Soldatängens 
entré vid RV34 
Ansvarig: Bo Johansson 
 0141-21 92 69 eller 0768-14 87 44 
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Augusti  
 
Slåtter på Soldatängen 
Lördag 3 augusti från kl. 9 
Slåttern är en höjdpunkt för vårt 
ängsarbete. Vi slår med lie och 
räfsar ihop det slagna. Redskapen 
finns på plats. Vi lär ut att använda 
dem på traditionellt sätt. Vi 
välkomnar alla, och att slå med lie är 
en upplevelse att ta vara på. Ta med 
fika. Vid rasten brukar vi bjuda på 
sång och musik, också en tradition.  
Samling: vid Soldatängens entré vid 
RV34 
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 
 
 
Fortsatt slåtter på Soldatängen 
Lördag 10 augusti kl. 9 
Vi fortsätter slåtterarbetet, då det 
inte brukar räcka med en dag för 
detta. 
I övrigt se texten ovan. 
 
 
Karshult reningsverk 
Onsdag 21 augusti kl. 18-20 
Guidning på reningsverket i 
Karshult. Anna-Karin Pålsson tar 
emot och visar runt. Därefter 
presentation med bildspel. Ta gärna 
med eget fika.  
Plats: reningsverket, samling vid p-
plats utanför reningsverkets 
huvudentré. 
Ansvarig: Inger Rosenberg  
073-729 98 93  
 
 

 

September  
 
Hösttäff vid Tycklingetornet med 
Vadstenakretsen 
Måndag 2 sep kl. 18.30 
Förhoppning att se flyttande fåglar 
finns och som vanligt är det en 
trevlig samvaro tillsammans med 
Vadstenakretsen. Vadstenakretsen 
bjuder på grillad korv.  
Plats: Tycklingetornet, Vadstena. 
Samåkning från Motalas 
centralstation, långtidsparkeringen 
kl. 18 
Ansvariga: Eva-Britt Kemmer  
070-691 64 37 och Rolf Wedding 
070-215 67 40 

 
Soldatängen  
Torsdag 5 september från kl. 17 
Vi provar med en arbetsdag en 
vardagskväll för röjning av sly och 
småbuskar. Vi börjar omkring kl. 17 
och håller på till skymningen. Ta 
med fika för en stärkande paus.  
Plats: Hagalund, Soldatängen 
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 

 
Soldatängen – Hamling 
Lördag 28 september från kl. 9.30  
Vår äng har en stark tillväxt av sly, 
som måste bort. Passa på att lära 
dig att hamla träd. Vi har ett 25-tal 
träd som hamlas (topphuggs) med 
olika årsintervall. Detta förfarande 
tillämpas inte så ofta numera, men 
vi gör det på vår äng. De buskiga 
kronor som bildas gynnar en mängd 
fåglar och insekter. 
Plats: Soldatängen, Hagalund  
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 
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Oktober 
 

Soldatängen – forts. Hamling 
Lördag 19 oktober från kl. 9.30  
Fortsättning i ängsarbetet med 
röjning och hamling av träd. Nu 
börjar det också bli läge att tända 
grillen så tag gärna med något att 
grilla. 
Plats: Soldatängen, Hagalund  
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 

 
Barnaktivitet med Halloween-tema 
Onsdag 30 oktober  
Mer information kommer i 
kommunens höstlovsprogram 
Ansvariga: Eva-Britt Kemmer  
070-691 64 37 och Rolf Wedding 
070-215 67 40 
 

 
Orre © Klaus Warter 

 
 
 
 
 

November 
 

Soldatängen – höstfix 
Lördag 9 november kl. 9.30  
Återigen en trevlig dag på ängen. 
Det vi upplever tillsammans ger en 
gemenskap kring ett mål att hålla 
landskapet öppet. Genom att röja 
sly, ta bort buskar och även träd ger 
solljuset livskraft åt den lågväxande 
floran och en ökande artrikedom. 
Fikapausen vid grillplatsen ger 
utrymme för diskussioner och 
delgivande av 
upplevelser från naturen. 
Plats: Soldatängen, Hagalund  
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 
 
Årets sista arbetsinsats på 
Soldatängen 
Lördag 30 november från kl. 9.30   
Vi fortsätter vårt oförtröttliga arbete 
med skötsel av ängen. Den sly och 
de buskar vi röjer dras till platsen för 
nästa års majbrasa. Om inte vädret 
vill annat så avslutar vi året med 
fortsatt slyröjning. Fika vid 
grillbrasan brukar vara trivsamt och 
uppskattat. Vid tveksamhet 
beträffande väderläge, kontakta de 
ansvariga. 
Plats: Soldatängen, Hagalund  
Ansvariga: Bo Johansson  
076-814 87 44 och  
Tomas Lundqvist 073-078 06 67 
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Boktips 
 

GALEN I HUMLOR av Dave Goulson  
Den engelske forskaren Dave Goulson har skrivit om djurvärldens mindre 
varelser med inlevelse kunskap och humor. Inte minst lyfter han frågan om 
ekosystemens känslighet och utsatthet. En mycket angelägen, rolig och bra 
bok. 

 
SKOGEN av Peter Wohlleben 
Detta är en bok om skogen och dess många invånare. Om alltings komplexitet, 
utsatthet och om att allt levande hör ihop och att vi måste vårda det.  
 
ETT HÅLLBART LIV - Naturskyddsföreningens årsbok av Johanna Stål.  
Boken ger 365 tips och konkreta råd för just ett hållbart sätt att leva. Bland 
annat hur vi gör med trädgården, resorna, barnen och maten och mycket mer. 
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen.se  

 
På vår hemsida finns fler boktips: motala.naturskyddsforeningen.se  
 

Kontaktuppgifter till Naturskyddsföreningen i Motala, 2019 
 
Frågor om eller till styrelsen  

Line Holgerson  lineholgerson@gmail.com 070-191 54 02 
 
Frågor om Soldatängen och Ängsgruppen   

Rolf Wedding rolf.karin@telia.com 070-215 67 40 

Thomas Lundqvist  masqvist@gmail.com  073-078 06 67 

Bo Johansson 0141.219269@telia.com  0141-21 92 69 
 
Frågor om webbsidan, pressfrågor mm.   

Rolf Ström  strom.rolf@gmail.com 070-543 82 51 
 
För frågor om aktiviteter, kontakta ansvarig för respektive aktivitet 
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Kalendarium jan-dec 2019 – Urval av NF* och MBF** aktiviteter 
*För mer info se hemsida eller NFs program. motala.naturskyddsforeningen.se/program  
**För mer info se hemsida eller MBFs program motalabiologiskaforening.se/program. Samling vid 
föreningslokalen, Drottninggatan 57 för de flesta aktiviteter. 

9 jan kl. 19 Kommunekolog Fia Sundin om naturvårdsprojekt. MBF 
16 jan kl. 18 Café Planet om biologisk mångfald, Motala Bibliotek. NF 

10 feb kl. 16 
MBFs årsmöte. Omberg på mitt sätt. Naturguide Lars Fröhlich. 
Godtemplargården. MBF 

13 feb kl. 18  Café Planet om hållbara städer, Motala Bibliotek. NF 
17 feb kl. 9.30 Soldatängen. NF 

3 mars kl. 15 NFs årsmöte och Blixts bärfisar. Godtemplargården. NF 
9 mars kl. 9.30 Soldatängen – vårtecken. NF 

20 mars kl. 18 Café Planet om klimatförändringar, Motala Bibliotek. NF 
23 mars kl. 17.30 Uggleutflykt till Fågelmossen. MBF 
31 mars kl. 9.30 Soldatängen - fagning. NF 
13 april kl. 10 Språkcafé i naturen. Samling studiefrämjandet. NF 
14 april kl. 5 Orrspel Bredsjömossen. MBF 
24 april kl. 17.30 Bygg ditt eget insektshotell. Kulla Södergården. MBF+NF 
25 april kl. 16 Soldatängen - vårstädning och vårfåglar. NF 
30 april kl. 18 Valborgsfirade på Soldatängen. NF 

6 maj kl. 18.30 Träff vid Tycklingetornet (Vadstena). NF 
8 maj kl. 17.45 Naturum Tårkern. MBF 

15 maj kl. 18 Vårfåglar vid Illersjö våtmark. MBF 
16 maj kl. 18 Guidning i det blivande naturreservatet Karshult. NF 
22 maj kl. 17 Biologiska mångfaldens dag – Bioblitz på Soldatängen. NF+MBF 
26 maj kl. 9 Vandring i Västra Hargs lövskogsreservat. MBF 
29 maj kl. 18 Besök på Motala Griftegård, träd och växter. MBF 
10 juni kl. 18 Guidning på Nubbekullen. NF 
16 juni kl. 16 Blommornas dag. Blomsterguidning. NF 
30 juni kl. 9 Utflykt till Kärna mosse. MBF 

3 aug kl. 9 Slåtter på Soldatängen. NF 
10 aug kl. 9 Fortsatt slåtter på Soldatängen. NF 
18 aug kl. 11-14 Bondebackadagen. MBF, Biodlarna, Scouterna mm 
21 aug kl. 18 Besök på Karshult reningsverk. NF 

2 sep kl. 18.30 Träff vid Tycklingetornet (Vadstena). NF 
5 sep kl. 17.30 Soldatängen på en torsdag. NF 

15 sep kl. 9 Svamputflykt. MBF 
22 sep kl. 9 Grottsafari i Kindatrakten. MBF 
28 sep kl. 9.30 Soldatängen – Hamling. NF 

6 okt kl. 9 Vandring på Skönnarboleden. MBF 
19 okt kl. 9.30 Soldatängen – Hamling. NF 
30 okt * Barnaktivitet med Halloweentema. NF *se hemsida för uppdaterad info. 

6 nov kl. 18:45 Öringutflykt med Motala flugfiskare. MBF 
9 nov kl. 9.30 Soldatängen – höstfix. NF 

13 nov kl. 19 
Kommunekolog Staffan Carlsson informerar om aktuella 
naturvårdsprojekt i kommunen. MBF 

30 nov kl. 9.30 Soldatängen. NF 
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Hela programmet finns också tillgängligt på vår hemsida. Eventuella ändringar 
eller uppdateringar i programmet publiceras på vår hemsida samt på vår 
facebook-sida. Ni hittar vår hemsida här: motala.naturskyddsforeningen.se 

 
 
Naturskyddsföreningen i Motala driver också en blogg – Naturskydd.nu – Här 
kommer vi publicera aktuella inlägg i klimat- och miljödebatten. 
 
 
Frågor? Kontakta oss! 
 
Ring, sms:a, maila eller skriv brev till Line (ordförande), 070-191 54 02, 
lineholgerson@gmail.com, Terrassgatan 10 A, 591 35 Motala, eller kontakta 
någon ovan.  
Det går också bra att skriva till oss via Facebook-sidan – Följ oss på 
Naturskyddsföreningen i Motala 
 
 

Naturskyddsföreningen i Motala önskar alla ett aktivitetsfyllt 2019! 


