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Hej medlem!
Du får detta program eftersom du är
medlem i Naturskyddsföreningen och
bosatt inom Motala kommun. För att
ta del av viktig information från din
lokalkrets ber vi dig uppdatera dina
kontaktuppgifter via
Naturskyddsföreningens
medlemsservice.

Vill du lära dig mer om ängsskötsel?
Vi startar en studiecirkel under 2020
där du får lära dig praktisk
ängsskötsel. Du får en historisk
tillbakablick om ängens betydelse
och de arter som gynnas av slåtter.
Studiecirkeln är kostnadsfri. Vi
planerar att ha 5-10 träffar under året
med start i februari med en inneträff.
Vid övriga tillfällen är vi på
Soldatängen.
Ledare Rolf Wedding
Anmäl dig senast 31 januari till
rolf.karin@telia.com eller
070-215 67 40

Café Planet
Café Planet är en mötesplats för dig
som vill prata om miljö- och
hållbarhetsfrågor med andra! Under
2020 finns fyra tillfällen då vi bjuder
in en föreläsare som berättar om
något spännande! Café Planet är ett
samarbete mellan
Naturskyddsföreningen Motala,
Studiefrämjandet och Motala
Bibliotek.
Årsmöte 8 mars 2020
Alla medlemmar är välkomna till
årets årsmöte (kretsstämma). Vi
bjuder på smörgåstårta och Jonas
Lundbladh berättar om den gröna ön
– Island.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj
Varje år uppmärksammar vi den
biologiska mångfaldens viktiga
funktioner genom att inventera på en
spännande plats! Kunnig? Nyfiken?
Alla är välkomna, stora som små.
Ut i naturen
Tillsammans med Motala Biologiska
Förening (MBF), Friluftsfrämjandet
och STF vill vi att fler Motalabor ska
få chansen att komma ut i naturen!
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
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Välkommen till Soldatängen!
Soldatängen har vårdats av Naturskyddsföreningen Motala sedan år
1994. Tack vare vårt gedigna arbete har det skapats ett område med
en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Året på ängen
Under tidig vår tar vi bort sly och buskar som skuggar marken. Efter
slyröjningen följer fagning, vilket innebär att löv och små kvistar räfsas bort.
Detta görs, för att gynna de hävdberoende örterna och gräsen, som bidrar till
den biologiska mångfalden.

Våren firar vi med Valborgsmässoeld! Vi tänder en brasa, grillar korv,
sjunger och Bo brukar hitta en orm att visa upp! I maj kommer det hit några
kvigor, som ska beta på ängarna fram till november. Betande djur är riktiga
naturvänner – de hjälper oss att hålla markerna öppna och gynnar också
den biologiska mångfalden i området.

På sensommaren är det dags för slåtter. Då slår vi det höga gräset och
örterna med lie och slåtterbalk. Vi har flera liar att låna ut, och man behöver
inte ha någon förkunskap – vi har flera kunniga medlemmar, som kan visa
och lära ut hur man slår på bästa sätt. Höet räfsar vi ihop och slänger upp
på en traktorvagn. På hölasset får alla som vill åka med – både barn och
vuxna!

På hösten är dags att hamla träd. Hamling gjordes förr i tiden för att samla
in tillräckligt med foder till djuren inför vintern. De installade djuren fick äta
torkade löv och smågrenar tillsammans med hö. Ibland behöver vi fälla
något träd, som vi hjälps åt med att forsla bort.

När året börjar gå mot sitt slut, och den första snön förhoppningsvis har
fallit, tänder vi en adventsbrasa att samlas runt, delar årets minnen i
föreningen och dricker varm glögg medan skymningen faller över ängen.
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Februari-mars
Vinter på Soldatängen
Lördag 22 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 ta med egna
arbetshandskar och fika. Vid rasten
brukar vi också grilla, så ta gärna
med något.
Samling: vid Soldatängens
vindskydd
Ansvarig: Tomas Lundqvist
073-078 06 67

Årsmöte
Söndag 8 mars kl. 15-17
Passa på att träffa andra
medlemmar!
Valberedningen presenterar val av
styrelseledamöter och andra
förtroendeposter i föreningen och en
ny styrelse tillsätts.
Vill du att styrelsen ska jobba med
något särskilt kommande år? Skicka
då gärna in en motion. Motionerna
ska vara inkomna senast en månad
innan kretsstämman till styrelsens
ordförande, se kontaktuppgifter i
slutet på programmet.
Till årsmötet bjuder föreningen på
vegetarisk smörgåstårta.

Efter mötet berättar Jonas
Lundbladh om sina resor till Island.
Plats: Studiefrämjandet, Urban
Hjärnes väg 11, Motala.
Föranmäl gärna till Line Holgerson
sms:a till 070-191 54 02

Café Planet –
Skogsträdgårdar
Lördag 14 mars kl. 11-13
Victor Säfve berättar om Åfallets
skogsträdgård som är en naturnära
småskalig odling som håller på att
etablera en skogsträdgård med
hundratals olika nyttoväxter.
Hasselbuskar, fruktträd, bärbuskar,
perenna örter och grönsaker
samodlas med skogens dynamik
och struktur som förebild.
Plats: Motala bibliotek
Fri entré och gratis kaffe!
Ansvarig: Karin Frisell
070-776 00 22

Hur påverkas fåglarna av
klimat- och
miljöförändringar?
Måndag 16 mars kl. 18.00
Efter de senaste årens revolution
inom flyttfågelforskningen kommer
nu professor Åke Lindström och
berättar om den senaste forskningen
om hur fåglarnas utbredning och
antal hänger ihop med förändringar i
klimat- och naturmiljöer.
Plats: Motala bibliotek
Entré: 50 kr
Aktiviteten görs i samarbete med
Motala Biologiska Förening,
Naturskyddsföreningen Motala, STF
Folkunga och Studiefrämjandet

Haifoss, Island © Jonas Lundbladh
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Mars-april
Vårtecken på Soldatängen
Söndag 22 mars kl. 9.30
Vi fortsätter med röjningsarbetet och
spanar efter vårtecken i naturen.
Redskap har vi, men ta med egna
arbetshandskar och fika. Vid rasten
brukar vi också grilla, så ta gärna
med något gott.
Samling: Soldatängens entré vid
riksväg 34
Ansvarig: Line Holgerson
070-191 54 02

Soldatängen - fagning
Söndag 5 april kl. 9.30
Nu är det städning av ängen som bör
göras för att gynna kommande
blomsterprakt och underlätta för
slåttern. Vårfåglarna har också
kommit och gör oss sällskap. Ta
med egen fika.
Samling: Soldatängens entré
Ansvarig: Rolf Wedding
070-215 67 40

Soldatängen – inför valborg
Lördag 18 april kl. 9.30
Vi fagar ängen och tittar på de första
vårblommorna. Vitsippan kallas även
fagningsblomma eftersom ängen
traditionellt fagats då vitsippan
blommar och lyfter upp löven.
Fagning innebär att räfsa bort
gammalt gräs och löv för att ge
utrymme för gräs och örter att växa
upp. Ta med egen fika.
Samling: Soldatängens entré
Ansvarig: Rolf Wedding
070-215 67 40

Länsstämma
Söndag 19 april på Solvikens
vandrarhem och konferens vid sjön
Sommen, Tranås
Naturskyddsföreningen Östergötland
välkomnar alla
naturskyddsföreningens medlemmar
boende i Östergötland till årsmöte.
Är du intresserad av att engagera dig
i regionala miljö- och
utvecklingsfrågor ta kontakt med
länskretsens styrelse! Separat
inbjudan kommer under våren.

Valborgsmässofirande på
Soldatängen
Torsdag 30 april kl. 18
Traditionellt valborgsmässofirande
med brasa och sång!
Vi bjuder på grillad korv (inkl. veg.)
och dricka. Ta med egen mugg.
Plats: Brasa vid Soldatängens
vindskydd. Från Motala - ta riksväg
34 mot Linköping och sväng av åt
höger strax innan vägen mot
Askersund. (se Naturkartan)
Tänk på att det kan bli trångt med
många bilar, samåk gärna eller
gå/cykla till ängen.
Ansvarig: kontakta någon i styrelsen,
se hemsidan för uppdaterad
information.
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Maj

Vårträff vid Tycklingetornet
med Vadstenakretsen
Måndag 4 maj kl. 18.30
Varje vår och höst träffas kretsarna i
Motala och Vadstena vid
Tycklingetonet. Detta är en tradition
sedan mer än tjugo år tillbaka!
I år tänkte vi cykla gemensamt i lugn
takt till Tycklingetornet.
Motalakretsen bjuder på grillkorv.
Samling: vid Coop Linden-
parkeringen i Motala, kl.17 för
cyklister. Samling vid tornet 18.30.
Plats: Tycklingetornet, Vadstena.
Ansvarig: Eva-Britt Kemmer
070-691 64 37

Soldatängen
Söndag 10 maj kl. 9.30
Vi förbereder inför årets kosläpp och
röjer och rensar kring stängslet. Med
röjsåg, gren/handsax och sekatör
röjer vi under stängslet. Vi ser också
till att elen fungerar.
Samling: vid Soldatängens
vindskydd. Parkera gärna vid
Soldatängens entré.
Ansvarig: Line Holgerson
070-191 54 02

Biologiska mångfaldens dag
– bioblitz vid bromma/e-lux
Fredag 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 i Bromma, norr om
Varamon och kring stranden vid
Electrolux-stranden. Vi
rekommenderar att man cyklar dit!
Samling: vid tennisbanorna i
Varamon, Motala
Ansvariga: Rolf Wedding och
Gunnar Myrhede (MBF)
Aktiviteten anordnas tillsammans
med Motala Biologiska Förening.

Kosläpp på Soldatängen
Lördag 23 maj kl. 11
Var med och hälsa korna välkomna
till ängen! Passa på att ställa frågor
till bonden.
Samling: vid Soldatängens
vindskydd. Parkera gärna vid
Soldatängens entré
Ansvarig: Line Holgerson
070-191 54 02

Fjärilssafari på Soldatängen
Lördag 30 maj kl. 10-12
Vi letar och lär oss känna igen några
av vårens och försommarens fjärilar.
Medtag matsäck.
Samling: Soldatängens entré vid
riksväg 34
Ansvarig: Rolf Wedding
070-215 67 40
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Juni-augusti

Utflykt till Motala ströms
ravin, Ljungsbro
Söndag 7 juni kl. 13
Vi åker till Motala ströms gamla
strömfåra vid Cloetta i
Ljungsbro som idag är
naturreservat. Området har
höga naturvärden med bl.a.
flera värdefulla och rödlistade
arter bland fåglar, fladdermöss,
blötdjur, mossor, lavar och
svampar.
Första anhalt blir Jakobslund
med många kulturminnen från
vattenfallens tid. Vi blir guidade
av Åke Wester - en eldsjäl i
fråga om natur och miljö!
Samling: hos Karin Frisell, Perenner
på bakgården, Offerbyvägen 29, kl.13
för vidare samåkning från Motala.
Ansvarig: Karin Frisell
070-776 00 22

Vilda Blommornas Dag
Söndag 14 juni kl. 16
Blomstervandring på Soldatängen
bland ängsblommor, orkidéer och
skogsklockor. Ta gärna med fika.
Samling: Soldatängens entré vid
riksväg 34
Ansvarig: Bo Johansson
0768-14 87 44

Besök på Holmsjöhultsängen
Söndag 28 juni kl. 9
Holmsjöhultängen vårdas av
Naturskyddsföreningen Finspång.
På ängen växer många fina
ängsväxter, bl.a. fältgentiana som är
rödlistad och utrotningshotad.
Naturskyddsföreningen som sköter
ängen gör ett fantastiskt arbete med
att hålla hävden så att den
fortfarande kan bibehålla sin
växtplats på ängen. Förutom de rara
växterna är det ett fint utflyktsmål en
riktig idyll. Medtag stövlar och
matsäck.
Samling: Samåkning från
Drottninggatan 57 i Motala kl. 9,
beräknad hemkomst ca kl. 14.
Föranmälan: Anmälan och ange om
du har tillgång till bil till Elke Myrhede
070- 364 51 00
Anordnas av Motala Biologiska
Förening.

Slåtter på Soldatängen
Lördag 1 augusti från kl. 9
Slåttern är en höjdpunkt i 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! Att slå med lie är en
upplevelse att ta vara på. Ta med
fika. Vid rasten brukar vi bjuda på
sång och musik, också det en
tradition.
Samling: Soldatängens entré vid
riksväg 34
Ansvariga: Bo Johansson
076-814 87 44 och
Tomas Lundqvist 073-078 06 67
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Augusti-september
Skogsträdgården i Hjortkvarn
Söndag 2 augusti kl. 13
Vi besöker Åfallets skogsträdgård i
Hjortkvarn. Det är en skogsträdgård
med självplock, plantskola och
självhushåll m.m. Vi får en guidning
på några timmar av Victor Säfve som
grundat föreningen Skydda Skogen
och varit skogsansvarig på
Greenpeace Norden. Gå gärna in på
Åfallets hemsida och se vad de gör!
Samling hos Karin Frisell, Perenner
på bakgården, Offerbyvägen 29, kl.13
för vidare samåkning.
Ansvarig: Karin Frisell
070-776 00 22

Slåtter på Soldatängen
Lördag 8 augusti kl. 9
Vi fortsätter slåtterarbetet, då det
inte brukar räcka med en dag för
detta. 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!
Att slå med lie är en upplevelse att ta
vara på. Ta med fika. Vid rasten
brukar vi bjuda på sång och musik,
också det en tradition.
Samling: Soldatängens entré vid
riksväg 34
Ansvariga: Bo Johansson
076-814 87 44 och
Tomas Lundqvist 073-078 06 67

Utflykt till Råå uddar -
naturreservat vid Vätterns
strand
Söndag 30 augusti kl. 9
Vi vandrar omkring i naturreservatet
Råå uddar som ligger fint vid
Vätterns strand, norr om Motala i
Askersunds kommun. Vi tittar även

på en planerad utvidgning av
reservatet. Ta med matsäck och
badkläder om du önskar bada.
Samling: vid Motala Biologiska
Förenings samlingsplats
Drottninggatan 57, kl. 9
Ansvarig: Rolf Wedding
070-215 67 40
Aktiviteten anordnas tillsammans
med Motala Biologiska Förening

Höstträff vid Tycklingetornet
med Vadstenakretsen
Måndag 7 sep kl. 18.30
 Förhoppning att se flyttande fåglar
och som vanligt är det en trevlig
samvaro tillsammans med
Vadstenakretsen som bjuder på
grillad korv.
Plats: Tycklingetornet, Vadstena
Samåkning: från Coop Linden-
parkeringen kl. 18
Ansvarig: Eva-Britt Kemmer
070-691 64 37

Hamla träd på Soldatängen
Lördag 12 september från kl. 9.30
Hamling ger mer ljus till växterna på
ängen samtidigt som vi behåller träd
som på sikt kan bli ihåliga och
boplatser för många småkryp och
fåglar. 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.
Samling: vid Soldatängens entré vid
riksväg 34
Ansvarig: Rolf Wedding
070-215 67 40
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Oktober-november
Café Planet – globala målen
Onsdag 14 oktober kl. 18-20
Globala målen är den mest
ambitiösa agendan för hållbar
utveckling, som världens länder
någonsin antagit och ska uppnås
senast år 2030 – hur når vi dit?
Föreläsning och diskussion.
Programpunkten kan komma att
uppdateras under hösten.
Plats: Motala Bibliotek
Fri entré och gratis kaffe!
Ansvarig: Inger Rosenberg
073-729 98 93

Hamla träd på Soldatängen
Söndag 18 oktober från kl. 9.30
Ängsarbetet fortsätter med röjning
och hamling av träd. Nu börjar det
också bli läge att tända grillen så ta
gärna med något att grilla.
Samling: Soldatängens entré vid
riksväg 34
Ansvarig: Line Holgerson
070-191 54 02

Halloween-BINGO för
barn och ungdomar
Onsdag 30 oktober kl. 15-17
Vi undersöker naturen och söker
efter djur och växter i ljus och
mörker. Kanske får vi syn på ett
spökdjur?
Vi gör upp eld och grillar. Klä er
varmt och ta med ficklampa om ni
har.
Plats: Bondebacka, vid
Hembygdsgården
Ansvariga: Eva-Britt Kemmer
070-691 64 37 och Rolf Wedding
070-215 67 40

Soldatängen - röjning
Lördag 9 november kl. 9.30
Vi röjer bort sly på torrängen.
Genom att röja sly, ta bort buskar
och även träd ger solljuset livskraft
åt den lågväxande floran, och vi får
en ökande artrikedom.
Fikapausen vid grillplatsen ger
utrymme för diskussioner och
delgivande av upplevelser från
naturen.
Samling: vid Soldatängens
vindskydd
Ansvarig: Line Holgerson
070-191 54 02

Café Planet – Vatten i
landskapet
Onsdag 11 november kl. 18-20
Vatten är en grundförutsättning för
allt levande på jorden, och därmed
också en förutsättning för
människors hälsa och en hållbar
utveckling. Kan man planera för god
vattenförsörjning?
Föreläsning och diskussion.
Programpunkten kan komma att
uppdateras under hösten.
Plats: Motala Bibliotek
Fri entré och gratis kaffe!
Ansvarig: Line Holgerson
070-191 54 02

Adventsbrasa på Soldatängen
Söndag 29 november kl. 15
Vi avslutar året på Soldatängen med
en adventsbrasa med glögg och
grillning. Ta gärna med det ni vill
dricka och grilla.
Samling: vid Soldatängens
vindskydd. Parkera gärna vid
Soldatängens entré.
Ansvarig: Tomas Lundqvist
073-078 06 67
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Boktips
NATURLIGTVIS! – Naturskyddsföreningens årsbok 2020
Allt fler arter trängs undan av vårt hårda utnyttjande av naturen. För att vända
utvecklingen krävs stora grepp, men även små insatser har betydelse. Boken
guidar dig till hur du själv kan främja den biologiska mångfalden i trädgården.
Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen.se eller lånas på biblioteket.

JORDEN RUNT PÅ 80 TRÄD av Jonathan Drori:
En exposè av jordens träd - kontinent efter kontinent. Som det står på omslaget;
en global resa fylld av natur, historia och förundran. Rolig att läsa och fylld av
fakta.

KONSTEN ATT HUGGA TRÄD OCH HA SKOGEN KVAR av Mikael Karlsson.
I boken beskriver Mikael lättfattat ett klimatsmart och miljövänligt sätt att
bedriva skogsbruk med hyggesfria metoder, vilket gynnar både den biologiska
mångfalden och minskar klimatpåverkan.

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.

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.

ETT HÅLLBART LIV 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

MED TÅG GENOM EUROPA: 470 TIPS OCH SJU RUTTER
Vill du att resan ska gå som på räls? Boken ger dig massor med handfasta tips
om hur och var du enklast planerar och bokar sådant som tåg-, plats- och
sovvagnsbiljetter.

Följtips på Facebook/Instagram

Klimatklubben.se för dig som vill ha en hållbar framtid – för dig, dina
medmänniskor och kommande människor

Ekotipset – tips för en mer giftfri, miljövänlig och ROLIG vardag.
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Kalendarium Naturskyddsföreningen i Motala jan-dec 2020
För mer info och senaste uppdateringar se hemsida på
motala.naturskyddsforeningen.se/program
Ytterligare programpunkter kan tillkomma, dessa publiceras då på hemsidan samt på
lokalföreningens facebooksida

22 feb kl.9.30 Vinter på Soldatängen
8 mars kl.15 NF Motala årsmöte (Kretsstämma)

14 mars kl.11 Café Planet – föreläsning på temat skogsträdgård
16 mars kl.18 Föreläsning – Fåglar och miljöförändringar?
22 mars kl.9.30 Vårtecken på Soldatängen

5 april kl.9.30 Vår på Soldatängen
18 april kl.9.30 Inför valborg på Soldatängen
19 april NF Östergötlands årsmöte (länsstämma), Tranås
30 april kl.18 Valborgsmässoafton på Soldatängen

4 maj kl.18.30 Vårträff med NF Vadstena vid Tycklingetornet
10 maj kl.9.30 Förberedelser inför kosläpp på Soldatängen
22 maj kl.18 Biologiska mångfaldens dag – Bioblitz Bromma
23 maj kl.11 Kosläpp på Soldatängen
30 maj kl.10 Fjärilssafari på Soldatängen

7 juni kl.13 Utflykt till Motala ströms ravin i Ljungsbro
14 juni kl.16 Blomstervandring på Soldatängen
28 juni kl.9 Besök på NF Finspångs äng – Holmsjöhultsängen

1 aug kl.9 Första slåtterdagen på Soldatängen
2 aug kl.13 Utflykt till skogsträdgården i Hjortkvarn
8 aug kl.9 Andra slåtterdagen på Soldatängen

30 aug kl.9 Utflykt till Råå uddar – reservat vid Vätterns strand
7 sept kl.18.30 Höstträff med NF Vadstena vid Tycklingetornet

12 sept kl.9.30 Höst på Soldatängen – dags att hamla träd
14 okt kl.18 Café Planet – tema Globala målen
18 okt kl.9.30 Höst på soldatängen – hamla träd m.m.
30 okt kl.15 Halloween-BINGO i Bondebacka (barnvänligt)

9 nov kl.9.30 Vinter på Soldatängen
11 nov kl.18 Café Planet –tema Vatten i landskapet
29 nov kl.15 Adventsbrasa på Soldatängen



Studiefrämjandet är medarrangör till detta program

Ring, sms:a, maila, facebooka eller skriv brev till oss!

Kontaktuppgifter till Naturskyddsföreningen Motala, 2020

Frågor om eller till styrelsen eller angående Soldatängen
Line Holgerson lineholgerson@gmail.com 070-191 54 02
Rolf Wedding rolf.karin@telia.com 070-215 67 40

Frågor om webbsidan, pressfrågor eller planfrågor
Rolf Ström strom.rolf@gmail.com 070-543 82 51

Postadress
Naturskyddsföreningen Motala, c/o Line Holgerson Terrassgatan 10 A,
59135 Motala

Hela programmet finns också tillgängligt på vår hemsida.
Eventuella ändringar eller uppdateringar i programmet
publiceras på vår hemsida samt på vår facebook-sida.
motala.naturskyddsforeningen.se

Läs vår blogg – Naturskydd.nu Här publicerar vi aktuella
inlägg i klimat- och miljödebatten.

Följ oss på Naturskyddsföreningen i Motala


