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2 Höstkänslor
”Nu blir kvällarna kyliga och sena” går texten i 
Tove Janssons ”Höstvisa”.  Den fortsätter också 
med ”kom trösta mig en smula” och det är precis 
vad vi ska göra med alla våra aktiviteter.
Aktiviteterna drar igång redan i slutet av augusti 
och så rullar det på hela hösten. Vi har vand-
ringar i skog och mark, både lättare och svårare. 
Vi har stadsvandring och vi har en vandring där 
vi kanske lär oss någon ny svamp.

Kanotsäsongen börjar med såväl kanadensare 
som kajak, teknikträning, övernattning och mörker-
paddling.

Numer har vi också en mountainbikesektion. 
Gå in på vår hemsida och se vad som är på gång. 
Det gäller i och för sig även andra aktiviteter. Håll 
dig à jour med vad som händer i vår lokalavdelning 
genom att vara aktiv på hemsidan!

För barn har vi populära Familjemulle och en 
ny Skogsmullegrupp ska startas i Norrbyskogen. 
I november börjar också skridskoskolan.

Vid vår verksamhetsplanering som äger rum 
på Årsta slott kan du som medlem vara med och 
påverka vårt program för 2016. Var inte rädd 
för att anmäla dig. Jag tror inte att det spökar på 
slottet dagtid men man vet ju aldrig...

Slutligen vill jag meddela att vår kajakledare 
Bertil Malmborg avled innan sommaren. Bertil har 
tidigare varit ledare för långfärdsskridskor och cykel 
samt varit aktiv inom andra verksamheter inom 
lokalavdelningen. Vi kommer att sakna honom.

Välkomna ut alla 
önskar 
Görel Byh, ordförande
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Verksamhetsplan för hösten 2015
Styrelsemöten äger rum i Röda Korsets lokal, Runstensvägen 22A, föl-
jande måndagar kl. 19.00. 31 augusti, 28 september, 26 oktober och 30 
november. 

Augusti
23  Vandring i en av Stockholms gröna kilar.10-12 km.
 Björn Hallberg, Göte Lindholm
26  Kajak teknikträning, kl 18 – 21. Arja Wallin
27 Stadsvandring, Hjorthagen. Maritha Ström och Leif Lindström 
September
2 Kajak teknikträning, kl 18 – 21. Arja Wallin
5 Årsfest på Öja/Landsort. Görel Byh
9 Kajak teknikträning, kl 18 – 21. Arja Wallin
13 Sätt Sverige i rörelse, Tyresta. Björn Hasselgren
13 Vandring, Muskan Runt, 10-12 km.
 Björn Hallberg, Göte Lindholm
16 Mörkerpaddling med kajak, Francois Herrault
16 Mörkerpaddling/Bäversafari med kanadensare, Björn Hasselgren 
16 Vuxenmulle, Skutans gård, Kerstin Björck och Gun Asp 
19 Familjepaddling, Björn Hasselgren
26 Svampvandring, Görel Byh 
27 Vandring, Hanveden 9-11 km. Björn Hallberg, Göte Lindholm 
30 Vuxenmulle, Tyresö slott, Kerstin Björck och Gun Asp
Oktober
14 Vuxenmulle, Tornberget, Kerstin Björck och Gun Asp  
18 Vandring, Ågesta 10-12 km. Björn Hallberg, Göte Lindholm
24 Planeringskonferens,  Årsta slott. Styrelsen 
28 Vuxenmulle, Årsta Havsbad, Kerstin Björck och Gun Asp
November
11 Vuxenmulle, Tyresta by, Kerstin Björck och Gun Asp  
8, 15, 22, 29 Barnskridskoskola, Birgitta Andersson

December
6  Barnskridskoskola, Birgitta Andersson  
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Verksamhetsplanering 
Kom med och påverka 2016 års aktiviteter!
Lördagen den 24 oktober har vi den årliga planeringskonferensen 
på Årsta slott. Vi träffas kl 09.00 över en smörgås och kaffe. Där-
efter får vi gnugga våra geniknölar ett tag innan det blir avbrott för 
lunch. 

I samband med lunchen får vi en guidad tur med Doris Ågren 
från Årstasällskapet. Hon kommer att berätta om slottets historia 
och om Fredrika Bremers betydelse för slottet samt visa oss Fred-
rika Bremervåningen. Läs gärna mer på www.fredrikabremer.net

Vid 15-tiden räknar vi med att avsluta konferensen med efter- 
middagskaffe innan vi drar oss hemåt och förhoppningsvis är 
nöjda med arbetet under dagen.

Din anmälan vill vi ha senast den 30 september till  
gorelbyh@gmail.com eller tel 08-500 205 51.

Välkomna önskar styrelsen
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Foto: Göte Lindholm

Familjepaddling Drevviken 
Vi träffades den 9 juni, en solig lördagsmorgon, vid Gårdens bad. 
Björn och Göte från Friluftsfrämjandet hälsade oss välkomna och 
hjälpte oss med kanoterna och utrustningen. Efter en genomgång 
av paddlingsteknik och säkerhet paddlade vi ut på den spegelblan-
ka Drevviken. Vi pausade vid Gudöåns inlopp innan vi snirklade 
oss vidare utmed ån. Halvvägs stötte vi på en bäver som simmade 
med oss några meter innan han plaskade till med svansen och dök. 
Vilken bonus!

Vi samlade upp oss igen vid åns utlopp innan vi paddlade sista 
etappen över Långsjön till vår rastplats, en liten sandstrand, där vi 
tog en välförtjänt fikapaus. Vi paddlade tillbaka, stärkta av kaffe 
och smörgåsar över Långsjön genom Gudöån och över Drevviken 
till Gårdens bad. Sen hjälptes vi åt att tvätta av och ställa undan 
kanoterna och utrustningen, medan Göte gjorde upp en eld. Sedan 
grillade vi korv tillsammans och delade våra upplevelser av dagen.

Vi var trötta men mycket nöjda med dagen och imponerade av 
hur bra Friluftsfrämjandet hade organiserat turen! Och det bästa är 
att vi gör om det igen i september!

Monika och Richard Parsons 
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Familjepaddling 
En lätt paddling för stora och 
små. Vi tar en tur med förening-
ens kanadensare och upptäcker 
nya vikar på Drevviken. Det blir 
en paus vid en trevlig badstrand, 
för att sedan paddla tillbaka till 
Gårdens bad för en gemensam 
grillstund vid grillplatsen.
Tid Lördagen den 19 september 
10.00 -14.00
Var Vendelsö Gårdsbadet
Avgift 120 kr/person, barn un-
der 12 år gratis. Vi bjuder på 
korv med bröd och dricka.
Anmälan till Björn Hasselgren 
hasselgren.bjorn@telia.com,  
070-228 18 27 senast den 12 
september.

Bäversafari
Vi gör en tur med kanaden-
sarna i höstmörkret på Drev-
viken ner genom Gudö å in i 
Långsjön. Vi paddlar sedan ner 
mot bäverhyddan i ett lugnt 
och behagligt tempo och så tyst 
som möjligt för att få en chans 
att se bävern på nära håll.
Viss erfarenhet erfordras.
Tid Onsdagen den 16 september 
kl 19.00
Var Vendelsö Gårdsbadet.
Medtag fika och ombyte
Avgift 100 kronor
Ledare Björn Hasselgren, Göte 
Lindholm, David Lundberg
Anmälan till Björn Hasselgren    
hasselgren.bjorn@telia.com



6

Teknikträning i kajak
Teknikträning för dig som 
prövat på att paddla. Vi tränar 
i och urgång, balans, rakfram-
paddling, svängar, stopp, stöt-
ningar mm. 
Ta med ombyte i vattentät påse. 
Anmälan via hemsidan, Hitta 
aktivitet.
Ledare för kajak är Arja Wallin, 
Francois Herrault, Ulf Esebrant 
och Richard Parsons.
Samling vid kanotförrådet, 
Vendelsö Gårdsbadet. Vi är ute 
mellan kl 18:00 och 21:00. 
Avgift 120 kr per tillfälle inkl. 
kajak. 
Planerade onsdagskvällar 

19, 26 augusti 
2, 9 september 

Mörkerpaddling  
  med kajak
Kvällen börjar med ett teoripass 
om vad det innebär att paddla i 
mörkret. Sen paddlar vi en tur 
på Drevviken.

Utöver den vanliga utrust-
ningen som ombyte och vatten 
så ska du ta med en ficklampa, 
gärna pannlampa för att gå på 
land, samt en liten ficklampa 
i en vit plastlåda att fästa på 
kajaken. 
Datum onsdagen den 16 sep-
tember
Ledare Francois Herrault, 
Samling vid kanotförrådet, 
Vendelsö Gårdsbadet. Vi är ute 
mellan kl 18:30 och 21:30. 
Avgift 120 kr, kajak ingår. 
Anmälan Via hemsidan, Hitta 
aktivitet.
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Höstpaddling Vendelsö till Styvnäset 
                                       med övernattning i torp
Vi paddlar från Vendelsö Gårdsbadet mot Styvnäset, en färd på 
ungefär två mil. Färden innehåller flera transporter, så ta med dig 
kanotvagn om du har. Vi har några vagnar vi lånar ut. En av trans-
porterna är ganska tung (jobbig uppförsbacke) men vi hjälps åt.
På kvällen lagar vi en gemensam middag och sover i torpet (varmt) 
eller i Lillstugan (inte uppvärmt). På söndagen paddlar vi tillbaka 
via Tyresö slott. Hela paddlingen sker i skyddat vatten. Behöver du 
en komplett packningslista från oss kan vi ordna det.
Förkunskaper du ska ha paddlat några gånger tidigare samt ha 
övat kamraträddning (grad 3).
Ta med mat för luncherna, lite extra mat för fikapauserna och 
ombyte i vattentäta säckar. Torrdräkt är rekommenderad men inte 
obligatorisk.
Deltagaravgift 450 (avgift för sovplatsen ingår). Det går att hyra 
kajak från oss för 400 kr för hela helgen. Gratis parkering finns vid 
startpunkten.
Anmälan maila francois@herrault.com Anmäl dig senast den 26 
oktober.
Ledare Francois Herrault
Datum Från lördagen 31 oktober, kl 09:30 till söndagen den 
1 november kl 16:00.
Medlemspris 450 kr
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Att våga hjälpa till som ledare
–Vi behöver hjälp inom barnskridskor, kan du hjälpa till  
som ledare i vinter?
Inte kan väl jag? Jag som inte ens varit med i Mulle som barn. 
Skridskor åkte jag sist i skolan. Trots det sa jag ja.

Mäkta nervös för hur det skulle gå att vara hjälpledare tog jag på mig 
skridskorna den där första lektionen och tog några vingliga första skär. 

Jag hade inte behövt oroa mig alls. Barnen och deras föräldrar 
var underbara och att se barnen utvecklas på isen, från att de inte 
kunde åka alls på första lektionen till att fara runt på isen jagande 
guldklimpar (populär lek), gjorde en bara så glad. Ledarna var 
fantastiska med 30 års erfarenhet, men de tyckte det var precis lika 
roligt idag och hjälpte mig till rätta.

Jag har nu fått mina första märken och jag 
blev precis lika stolt som barnen. Prova att bli 
ledare du också!

Susanne Frimodig

Skridskoskola för barn
Hej alla små och stora barn och vuxna!

Vill ni lära er åka skridskor? Kom då till Friluftsfrämjandets skrid-
skoskola på Hanvedens IP den 8 november kl 9.00. Tag med 
skridskor och hjälm. Då börjar vi skridskoskolan och åker sedan 
mellan kl 9 och 10 följande söndagar. Med start den 8 november, 
15 november, 22 november, 29 november och 6 december.
Efter jul börjar vi igen den 10 januari och åker sedan 17 januari, 
24 januari, 31 januari och 7 februari 2016.
Syskon och föräldrar får vara med på isen om de har skridskor på 
fötterna och hjälm på huvudet. Vi har ett antal hjälmar att låna ut.
För mer information ring till Birgitta Andersson tel 073 675 00 21. 
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Möt oss på Tyrestadagen
Tyresta blev Sveriges 23:e nationalpark den 13 september 
1993. Fira med oss i Tyresta by söndagen den 13 september! 
Mellan klockan 10.00 och 14.00 är det Sätt Sverige i rörelse. Då 
visar vår lokalavdelning delar av sin verksamhet som mountain-
bike, kajak, vandringar. Besök informationsbordet mitt emot na-
tionalparkernas hus och knyt kontakter med Friluftsfrämjandets 
lokalavdelning i Haninge.

Vid Bylsjöns eldplats berättar Tyrestas tillsynsmän om sitt arbete 
med skötsel och tillsyn i skogen och bjuder på bulle och dryck. 

I Naturum blir det naturspaning mellan 10.00 – 11.00, sago-
stund 11.30-12.00 och tävling med ett fint pris!

Med Görel i svampskogen
I år satsar vi på att den 26 september ska vara bästa svampdagen 
med massor av spännande svampar.
Ta med svampkorg, matsäck och kom med oss ut i skogen! 
Vi brukar vara ute mellan kl 10 och 15 beroende på väder och 
svamptillgång. Tid och plats meddelas senare. 
Anmälan senast 23 september till Görel via 08-500 20551 eller 
gorelbyh@gmail.com.

Välkomna ut i svampskogen!
Görel Byh
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Du har väl anmält dig till vår årsfest!

I år äger den rum på Öja/Landsort lördagen den 5 september. 
Var och en tar sig med bil till Ankarudden (samåkning). Därifrån 
båt till Öja. Vi promenerar från hamnen norrut, där vi får en gui-
dad visning av ”Batteri Landsort”. Var och en tar med sig något 
att äta till lunch. Vi avslutar med gemensam middag. Kostnad för 
”kalaset” är 375:-/person. 
Anmälningstiden har redan gått ut när du får tidningen (inbjudan 
kom via mail i början på augusti) men det kan ju kanske finnas 
någon återbudsplats.
Görel på gorelbyh@gmail.com eller tel 08 500 20551
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Grattis Kerstin Björck!
Äntligen har någon i vår lokalavdelning fått Gösta Frohms Skogs-
mullestipendium! Kerstin Björck, mångårig mulleledare och fort-
farande verksam familjemulleledare, har tilldelats Gösta Frohms 
stipendium 2015. STORT GRATTIS! Priset kommer Kerstin att 
få den 20 september på Lida Friluftsgård.

Är det någon som inte vet vem Gösta Frohm var? Jo, det var han 
som skapade Skogsmulle och även andra figurer som bland annat 
Fjällfina och Laxe. 
Skogsmullestiftelsens motivering
- Vi har valt Kerstin Björck, som har lång erfarenhet som skogs-
mulleledare och inom I ur och skur förskolan Mullebo i Haninge.
På sin fritid har hon sedan 10 år haft familjemulleverksamhet. 
Kerstin har på ett kreativt sätt fortsatt utveckla skogsmulleverk-
samheten i sina familjemullegrupper. Det har uppskattats både 
av barn och föräldrar, säger Jill Westermark, ordförande i Gösta 
Frohms Skogsmullestiftelse.

Vill du veta mer så gå in på ”skogsmullesstiftelsen” och titta 
under pressmeddelande. 

Görel Byh

Kerstin med glada I ur och skur-barn



12

Vår nya hemsida
Du har väl varit inne på 
vår nya hemsida? Hela 
friluftsframjandet.se har  
fått en ny profil. 
Till din hjälp har jag försökt 
mig på en enkel lathund.
1) Klicka här för att logga in.
2) Klicka här för att komma  
till en annan lokalavdelning  
(eller om du är på FF:s huvud-
sida och vill hitta Haninge). 
Snabbast går det om du bara 
skriver över Välj lokalavdelning 
med t.ex. Haninge.
3) Klicka här, en vanlig sök-
funktion.
4) I menyn visas allt om  
Haninge lokalavdelning.  
Under Aktuellt hittar du vår 
årsfest m.m..
5) Facebook-loggan kan du 
klicka på även om du inte är 
med i Facebook men för att 
göra ett inlägg måste du vara 
medlem.
6) Vid HITTA AKTIVITET 
ser du vad som är på gång när-
mast. Söker du något fungerar 
MER bäst. Där väljer du aktivi-
tet för att anmäla dig.  
Du måste då vara inloggad.

6) 

4)
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1)
2)

3)3)

3)

4)

5)

Lägg in din 
e-postadress
För att ledarna ska kunna 
kontakta dig när du an-
mält dig till en aktivitet 
och för att vi ska kunna 
skicka ut information om 
kommande händelser be-
höver vi din e-postadress. 
Logga in och välj min 
profil. Här kan du fylla 
i e-postadress, intressen 
och kanske byta lösenord.
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Höstens skogsvandringar -15
Packa matsäck och dryck och klä dig efter väderlek. Medlem be-
talar 20 kronor per vandring. Kostnad för ev. resor tillkommer.
Söndag 13 september Muskan Runt, 10-12 km.  
Börjar och slutar i Ösmo.
Samling: Ösmo station på perrongen kl. 10.00
Söndag 27 september Hanveden 9-11 km.  
Lissma–Brink–Riddartorp–VH 
Börjar vid Handen station och slutar i Västerhaninge.
Samling: Handen station utanför Pressbyrån kl. 10:00 för vidare 
färd med buss 865 kl 10:12 till Lissma skola. (Med reservation för 
tidtabellförändringar, se aktivitetsguiden eller ring någon av våra 
ledare vid tidtabellsförändring.)                                                                              
Söndag 18 oktober Ågesta 10-12 km.  
Farsta–Farstanäset–Ågesta–Skogås.  
Börjar i Farsta och slutar i Skogås.
Samling: Farsta C. T-bana kl.10.00

Om du har några frågor så ring gärna våra vandringsledare: 
Björn Hallberg, 771 12 14, 070-306 12 38 eller 

Göte Lindholm 0730-92 70 14

Stadsvandring i norra Stockholm
Du söder om söderbo, som kanske inte känner till så mycket om 
norra Stockholm.

Vill du veta mer om Hjorthagen, Nya Djurgårdsstaden och Lill-
Jansskogen, då ska du följa med på vår stadsvandring torsdagen 
den 27 augusti.

Vi träffas vid Ropstens tunnelbanestation, uppgång Hjorthagen 
och sedan Artemisgatan, klockan 10. Vi tar förmiddagskaffe med 
oss och sen blir det lunch på lämpligt skafferi.

Välkomna önskar Maritha Ström och Leif Lindström
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Tuff vandring från Gladö kvarn 
Tuff vandring från Gladö kvarn till Handenterminalen, 25 km.
Vandring i stadig tempo från Gladö kvarn (busshållplats Gladövä-
gen) till Handenterminalen. Vandringen är runt 25 km lång.  
Lunchen tar vi i Paradisets torp. 
Ta med mat till lunchen, 2 liter vatten, extra energi för korta fika-
pauser och kläder enligt väderleken. 
Ansvarig ledare Francois Herrault
Datum söndagen den 8 november, 08:30 - 15:00
Anmäl dig senast  6 november via hemsidan
Medlemspris 20 kronor

Vandring Dalarö - Nyfors via kusten
Vandring i normal tempo på drygt 20 km från Malmvägen, buss-
hållplatsen i Dalarö, till Nyfors i Tyresö där det finns bussar till 
Tyresö centrum, Gullmarsplan och Haninge centrum. Vandringen 
följer kusten på kanten av Tyresta naturreservat. 
Vid slutet av vandringen kan stigen blir översvämmad, så ta gärna 
plastpåsar för att gå genom vattnet i 30-50 meter (går inte att gå 
runt den eventuella översvämningen).
Ta med mat till lunchen, 2 liter vatten, extra energi för korta fika-
pauser och kläder enligt väderleken.
Anmälan via hemsidan.
Ansvarig ledare Francois Herrault
Datum söndagen den 22 november,  09:00 - 15:00
Anmäl dig senast den 21 november via hemsidan
Medlemspris 20 kronor
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Våravslutning med Vuxenmulle
Vilken härlig dag vi fick den 20 maj. Sol och friska vindar och hela 
29 deltagare som tog vaxholmsbåten från Dalarö till Ornö. Vi klev 
av vid bryggan som ligger mittemot Kymmendöbryggan och gav 
oss iväg mot Ornö huvud på norra Ornö. Det blev en ganska tuff 
vandring genom skog och blåbärsris. Halkvarningarna skickades 
bakåt i ledet, mossa och lav efter mycket regn är farligare än nyis.

Leif Lindström hade lovat att visa de spännande bandserierna i 
berget som är speciella för Ornös geologi. Vi hittade även en ryssugn 
som användes för brödbak av ryssarna när de härjade runt i vår skär-
gård i början på 1700-talet. Sen blev det förstås matsäcksförtärande 
på berget, trevligt umgänge och en del botaniserande i vårfloran.

Tack Kerstin Björck, Gun Asp och Leif Lindström som fixade allt så bra. 
Inger Klasson

Foto: Björn Hasselgren
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Höstdagar med vuxenmulle
Så var det dax igen för våra lättare vandringar i Haninge med om-
nejds vackra natur. Vandringarna är mellan 2½ till 4½ timmar 
långa och alltid på onsdagar. 

Medtag eget fika och som alltid gäller lämplig klädsel såklart.

Datum och platser
16 september   Skutans gård, Fågeltornet 
30 september    Tyresö slott,  Börje guidar oss
14 oktober           ”Börjes träd” och Tornberget
28 oktober          Årsta Havsbad ”Vitså Kvarn”
11 november       Tyresta by  (samling på parkeringen där)
Med reservation för ändringar. Kolla alltid in hemsidan.

OBS! Ny Samlingsplats (förutom Tyresta by)   
Norra Parkeringen vid Haninge C utanför Clas Ohlson kl. 09.30
Kostnad  En ”tjuga” per gång. Terminskort kommer att finnas.
Frågor  Kerstin Björck, 08-777 35 95, 073 213 80 23
  Gun Asp, 08-745 24 34, 070 310 98 68

Välkomna med oss ut i naturen önskar
Kerstin, Gun, Rune och Börje
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Hej Kollikok!

Äntligen! Skogsmulleskola
Vi kommer starta en ny grupp i Norrbyskogen för barn mellan 5 
och 7 år. Det blir fyra träffar under hösten. 
I naturen, vare sig det är en liten dunge eller en stor skog, finns 
alla möjligheter att låta fantasi och äventyrslust utvecklas. I orm-
bunkssnåret finns en hel djungel, bakom stenen ett gömställe, från 
trädet har man utsikt över nästan hela världen.
Tag med en liten matsäck och sittunderlag.

Start Söndagen den 26 september 09.30-12.00
Samlingsplats Norrby fotbollsplan
Kostnad 100 kr/barn. Barnen bör ha medlemskap i Friluftsfräm-
jandet eller familjemedlemskap.

Anmälan och frågor Elin Kastenholm 070-555 69 24

Välkommen med ut i skogen.
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Följ med på 
Familjemulle!

Skogen, värdens bästa lekplats!
Vi går en kortare tur i skogen till vår mulleplats. Där fikar vi, ser 
på vad som händer i naturen på hösten och leker, upptäcker och 
pysslar tillsammans.Verksamheten passar barn i 2-6 års åldern i 
förälder eller annan vuxens sällskap. Vi är ute cirka två timmar.
Tag med eget fika, lämplig klädsel och stövlar.

Start söndagen den 6 september kl. 10.00
Datum för övriga träffar 27 september, 18 oktober, 8 november.
Kostnad 100 kr/barn. Barnen bör även ha medlemskap i Frilufts-
främjandet, 100 kr./barn eller familjemedlemskap 
Samling Rudans Gård
Anmälan och frågor Kerstin Björck 08-777 35 95, 073-213 80 23

Välkommna önskar Berit, Kerstin och Sabina
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Vad är på gång vid Tyresta?
   

    Noteringar från ett möte den 21 maj 2015   
    med personal från Stiftelsen Tyrestaskogen.

Nationalparkschef Per Wallsten öppnade mötet och hälsade väl-
kommen till sitt kontor på byberget i Tyresta. Han berättade att 
deras uppgift är att förvalta Tyresta nationalpark och reservatet och 
att Naturvårdsverket finansierar verksamheten.

Att hålla ordning på ledsystemet är en viktig del av arbetet. 
Tyresta gård utvecklas nu till en öppen besöksgård med ökat antal 
djur som kor, får och grisar, men antalet hästar minskar. Jansson-
gården har öppnat för Bed & Breakfast och vid ladugården finns 
lanthandel och grillplats. I Nationalparkernas hus är temat för 
2015 Ekosystemtjänster.

 

•	 I serveringshuset finns det problem med fukt och mögel och 
därför planeras det för ombyggnad av serveringen. 

•	 Planerna på att bygga en ny restaurang har skrinlagts. 
•	 Den tänkta nya bilvägen för hästfolket har slopats på grund 

av markproblem. 
•	 En ny entrè vid parkeringen kommer att uppföras.

Samarbete mellan Tyresta och lokalavdelningen
Därefter diskuterades tänkbara former för samarbete mellan oss 
i Friluftsfrämjandet och nationalparken. Björn Hasselgren fram-
förde att bästa plats för oss att synas är i Tyresta. Vi har visat upp 
oss i Haninge C och Port 73 utan önskat resultat. Vi vill visa våra 
aktiviteter på våren (före maj månad) och hösten, till exempel på 
Tyrestadagen med Sätt Sverige i Rörelse, en familjedag på Tjäder-
stigen och vandring till brandområdet. Vi kan då annonsera i na-
tionalparkens broschyr och vår medlemstidning kan informera om 
delar av nationalparkens program.

Ett problem för nationalparken är den långa kuststräckan som 
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lätt blir skräpig. Kan vi samarbeta där? Samtal om nästa års strand-
rensning föreslogs. Det förekommer otillåten cykling i national-
parken. Vi håller till i Rudanområdet med vår MTB-cykling och 
lovade att sprida den informationen.

Vi påpekade att vid entrén till nationalparken vid Höjden finns 
en vägskylt om parkeringsförbud. Bondvägens vändplan är bred-
dad och bör tillåta bilparkering. Gångavståndet från Gudö buss-
hållplats är cirka 5 kilometer.

Mötet avslutade när en kraftig hagelskur just dragit förbi och 
rensat luften så vi kunde njuta av den härligt leende majsolen.

Med papper och penna skrev
Börje Jungeteg

Från lokalavdelningen deltog Björn Hasselgren, Göte Lindholm, 
Börje Jungeteg, Rune Andersson, Björn Hallberg, Görel Byh och Gun 

Asp. Från Stiftelsen deltog sex personer.

Bilden nedan är från fornborgsslingan. Läs mer på Tyresta.se
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Styrelse, grenledare och funktionärer, verksamhetsåret 2015
 
Styrelse
Ordförande Görel Byh, 076-822 05 01, gorelbyh@gmail.com 
V.ordförande Arja Wallin, 070-486 90 12, arjawallin@yahoo.se 
Kassör Leif Lindström, 08-777 31 45, 070-658 11 30 
leif.lindstrom@tistronteknik.se 
Sekreterare Gun Asp, 08-745 24 34, 070-310 98 68, guasp@comhem.se 
V. sekreterare Ida Forslund, ida9forslund@gmail.com 
Ledamot Rune Andersson 08-777 61 03, 0736-81 58 04
vilhelm.asson@gmail.com 
Ledamot Kjell Johansson, 08-500 11 480, 070-146 32 08, kj64@live.se
Ledamot Maritha Ström, 08-673 29 22, 070-412 14 33,  
maritha.strom@telia.com 
Suppleant Ida Forslund, ida9forslund@gmail.com
Suppleant Susanne Frimodig, susanne_frimodig@hotmail.com
Revisorer Kerstin Öberg, 08-500 296 05, Rita Selestam, 08-776 32 10
Rev.suppleant Nils Rothman, 08-500 210 93, Eva Wallin, 070-246 57 50

Grenledare/kontaktpersoner
Skogsknytte/Skogsmulle/Strövare 
Kerstin Björck, 08-777 35 95, kbjorck.handen@comhem.se
Mullebo
Carina Andersson, 08-745 54 55, carina.hillevi@telia.com
Frilufsare 
Lasse Forslund 070-581 88 55, forslund.lasse@gmail.com 
TVM
Gustav Bergholtz, 070-777 34 13, gustav.bergholtz@gmail.com
Barnskridskor 
Birgitta Andersson, 073-675 00 21, straat_birgitta@hotmail.com 
Skogsvandring/stadsvandring/kulturvandring 
Björn Hallberg, 08-771 12 14, bjornhallberg85@hotmail.com 
VuxenMulle 
Kerstin Björck, 08-777 35 95, kbjorck.handen@comhem.se
Kanadensare
Björn Hasselgren, 08-777 84 61, 070-228 18 27, hasselgren.bjorn@telia.com
Kajak
Gustav Bergholtz, 070-777 34 13, g.bergholtz@gmail.com
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Fjäll/sommar 
Börje Jungeteg, 08-776 20 71, bjungeteg@yahoo.se
Cykel/landsväg 
Rune Andersson, 08-777 61 03, vilhelm.asson@gmail.com
MTB  
Jonny Frimodig, 073-925 82 57, jonny_frimodig@hotmail.com
Medlemsombud 
Matts Wallin, 08-745 16 55, 070-545 16 55, matts.wallin@bredband.net
Friluftsmiljöombud 
Jonas Hedlund, 070-471 16 58, jonas.forsen@tele2.se 
Redaktion Friluftsnytt/hemsidan 
Inger Klasson, 070-208 94 37, inger.klasson@gmail.com
Francois Herrault, 070-420 01 05, francois@herrault.com 
Torbjörn Jansson, 08-777 32 80, 070-377 51 65, tobba@tuja.se 
PR-ansvarig
Björn Hasselgren, 08-777 84 61, 070-228 18 27, hasselgren.bjorn@telia.com
I Ur & Skur representant 
Kerstin Andersson, 08-776 49 24, 073-360 00 43, 
kerstin.andersson@sagdalen.a.se 
Materialförvaltare 
Börje Jungeteg, 08-776 20 71, bjungeteg@yahoo.se 
Nyckelansvarig 
Eva Wallin, 08-745 16 55, 070-246 57 50, eva.c.wallin@bredband.net 
Valberedningen  
Sammankallande Björn Hasselgren, 08-7778461, 070-228 18 27,  
hasselgren.bjorn@telia.com 
Francois Herrault, 0704-200105, francois@herrault.com
Jonny Frimodig, 073-925 82 57, jonny_frimodig@hotmail.com



24

SVERIGE

PORTO  
BETALT

Haninge lokalavdelning Box 194, 136 23 Haninge, Plusgiro  88 08 49 - 5 
Centrala kansliet Tel: 08-447 44  40, Fax: 08-447 44  44 
Instrumentvägen 14, 123 53 Hägersten  
E-post: info@friluftsframjandet.se,  Hemsida: www.friluftsframjandet.se 

www.friluftsframjandet.se/haninge
...är den plats där vi ”puffar” för kommande aktiviteter.
...kommer med förändringar och nyheter som inte kan vänta till  
utgåvan av nästa medlemstidning.
...har ett arkiv med händelser och resor i text och bild som våra  
medlemmar har deltagit i och som kan vara trevligt att återuppleva.

Har du egna bilder eller reseberättelser som du vill lägga ut på vår 
hemsida så hör av dig till vår webbredaktör Francois Herrault, telefon 
070-420 01 05, francois@herrault.com.

Friluftsnytt Manusstopp är vecka 1-16 för tidningen som kom-
mer i början på februari. Lämna ditt bidrag till Inger Klasson,  
telefon 070-208 94 37, e-post: inger.klasson@gmail.com

BAvsändare: Friluftsfrämjandet, Haninge lokalavdelning, 
Box 194, 136 23 HANINGE


