
Höstprogram 2018
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: Rebecka Le Moine
Hemsida: www.linkopingsnaturcentrum.se
Instagram: linkopings_naturcentrum
Facebook: www.facebook.com/LinkopingsNaturcentrum/

Grafisk form: Tove Adelsköld (Calluna AB)
Sammanställning och layout: Tove Adelsköld och Rebecka Le Moine (Calluna AB)
Tryck: Larsson Offsettryck AB
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Vi önskar dig varmt välkommen!

Rebecka Le Moine
Verksamhetsansvarig  
för Linköpings Naturcentrum 
rebecka.lemoine@calluna.se 
0768-36 49 08

Klas Schlichting
Trädgårdsmästare vid  
Linköpings Naturcentrum 
klas.schlichting@calluna.se 
076-33 01 31

Josefin Arvidsson
Naturskolepedagog vid  
Linköpings Naturcentrum 
josefin.arvidsson@calluna.se 
0763-22 75 27

Lars Nilsson
Vaktmästare vid  
Linköpings Naturcentrum
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Löpande aktiviteter

Friluftsfrämjandet  
för barn 1-12 år
Friluftsfrämjandet arrangerar tillsam-
mans 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: Ola Leifler, 0701-73 93 87,  
ola@leifler.net 
 
Anmälan sker på Friluftsfrämjandets 
webbplats https://www.friluftsframjandet.
se/lat-aventyret-borja/ 
Terminsavgift för barngrupperna är 300:- 
per medlem och termin. Det är fritt för alla 
att bli medlemmar i samband med att man 
går med i någon av våra grupper.

Stavgång med ledare
Följ med friluftsfrämjandet på stavgång 
i Vidingsjö. Måndagar under april–juni 
och augusti–december, samling vid 
parkeringen 9.30. Du kan hyra stavar för 
10 kr/tillfälle, men gratis för alla med-
lemmar. 

Arrangör: Friluftsfrämjandet Linköping i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Inger Wetterklint, 013-13 10 56, 
linkoping@friluftsframjandet.se

Plats: Vidingsjö motionscenter
Samlingsplats: Vid parkeringen kl. 9.30
Kostnad: 10 kr/gång (gratis för medlemmar i 
Friluftsfrämjandet)
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Augusti

Kuperade betesmarker  
vid Bjäsätter
Torsdag 2 augusti kl. 17.30

Mitt inne i kommunens norra skogar 
öppnar Bjäsätter upp sig med kuperade 
betesmarker som pryds av såväl sällsynt 
flora som fauna. Följ med Lars Frölich 
och upplev dalgångens betade ljung-
mattor och spridda spjutenar under 
högsommarprakten.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Johan Molin, 013-20 67 06
Samlingsplats: Parkera i kurvan vid 
Bjäsätter Natura 2000, sydost om 
Handelsboden i Bjäsätter (sväng av mot 
Bjäsätter från Stjärnorpsvägen, strax öster 
om Stjärnorp, kör långsamt genom gården)
Kostnad: 20 kr

Vattenväxtdag
Söndag 12 augusti kl. 10.00-15.00

Även om man kan en del växtarter så 
brukar vattenväxter ställa till problem 
vid artbestämning. Denna dag finns 
chansen att lära sig mer om dessa 

växter. En utställning av många olika 
arter anordnas. 

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora 
i samarbete med Naturum Tåkern och 
Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturum Tåkern

Slåtter i 
Naturskyddsföreningens 
äng i Bjärka-Säby
Söndag 12 augusti kl. 10.00

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

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Ängen i Bjärka-Säby kl. 
10.00
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Akvaristiskt föredrag 
Måndag 13 augusti  kl. 19.00 

En trevlig fisksnackkväll! Närmre info på 
hemsidan, http://linkopings-akvariefo-
rening.net/ 
Arrangör: Linköpings kommun 
Kontakt: , Wilhelm Lubkowitz Email: wil-
helm@nontek.net  
Samlingsplats: Naturcentrum 
Kostnad: 40 kr för fika, gratis för medlem-
mar. 

Slåtterkväll på Fröberget
Torsdag 16 augusti kl. 17.00

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

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Fröberget, Tinnerö 
eklandskap
Anmälan: Till Björn Ström (se kontakt ovan) 
senast den 15 augusti (för förtäringens skull)

Botanisk exkursion  
i Kindabygden
Söndag 19 augusti kl. 9.30

Tillsammans med botanisten Anders 
Svensson beger vi oss till Kinda 
kommun, med start i Rimforsa, för 
att bekanta oss med bygdens blom-
mor. Här finns växter som spindelört, 
finnögontröst och ärtvicker. Medtag 
matsäck och gärna egen flora. 

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska 

Förening i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18
Samlingsplats: Samåkning från 
Naturcentrum kl. 9.30, samling vid Kinda 
motell i Rimforsa kl. 10.00

Spindelsafari i Tinnerö
Söndag 19 augusti kl. 14.00

Följ med spindelexperten Monika 
Sunhede på en vandring vid Frökärret 
för att se vad spindlarnas värld har ett 
erbjuda! Söta hoppspindlar, snabba 
snabblöpare, fascinerande hjulspindlar 
– ett axplock av dessa mytomspunna 
varelser som vi idag har cirka 740 arter 
av i Sverige. Chansen är dessutom 
god att notera nya arter för Tinnerös 
eklandskap, som för tillfället är dåligt 
undersökt på spindelfronten. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Johan Molin, 013-20 67 06
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Samlingsplats: Fröbergets parkering, 
Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr

Botanisk exkursion i 
Kindabygden 
Söndag 19 augusti kl. 09.30 
 
Tillsammans med botanisten Anders 
Svensson beger vi oss till Kinda 
kommun, med start i Rimforsa, för att 
bekanta oss med bygdens blommor. 
Här finns växter som spindelört, 
finnögontröst och ärtvicker. Medtag 
matsäck och gärna egen flora.

Arrangör: ÖNF i samarbete med 
Studiefrämjande 
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18  
Samlingsplats: Samåkning från 
Naturcentrum, kl 9.30 
Samling vid Kinda motell i Rimforsa, kl 10.00
Kostnad: 20 kr

Studiecirkel:  
Svampar som signalarter
Måndag 20 augusti kl. 19.00

Studiecirkelstart 20/8 (samling Natur-
centrum 19.00), antalet träffar beror på 
svampsäsongens utveckling. 

Många svamparter har visat sig vara bra 
arter som signalerar värdefulla skogar ur 
naturvårdssynpunkt. Vi ordnar tillsam-
mans en studiecirkel med inriktning 
på marksvampar i skogen. Vi är ute på 
vardagskvällarna och besöker lokaler 
nära Linköping med avslutning inom-
hus. Ledare är Björn Ström och Magnus 
Källberg. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Linköping och Linköpings Svampklubb i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51,  
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com
Samlingsplats: Naturcentrum (1:a träffen)
Anmälan: Till Björn Ström, se 
kontaktuppgifter ovan, eller kom till första 
träffen
Kostnad: 200 kr (gratis för 
medlemmar i svampklubben eller 
Naturskyddsföreningen)

Fladdermussafari vid 
Smedstad
Tisdag 21 augusti kl. 21.00

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

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Johan Molin, 013-20 67 06
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Samlingsplats: Parkeringen vid Smedstad 
dammar, Haningeleden
Kostnad: 20 kr

Svamputställning  
på Naturcentrum
Måndag 27 augusti kl. 17.00-18.30

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, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum 

Nybörjarkurs:  
Lär dig känna igen 
svamparna
Måndag 27 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 
fem måndagar med kursstart den 27/8 
går vi bl.a. igenom soppar och andra 
svampar utan skivor, kremlor och riskor, 

champinjoner, olika förväxlingsarter och 
giftsvampar. 

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Monica Andersson, 013-526 45, 
monica@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum
Anmälan: Till Monica Andersson via e-post 
eller telefon, se kontaktuppgifter ovan
Kostnad: 300 kr (200 kr för medlemmar i 
svampklubben)

Vad tycker 
kommunfullmäktiges 
partier i lokala natur och 
miljöfrågor  
 
Torsdag 30 augusti kl. 18.30

Vad tycker kommunfullmäktiges partier 
i lokala natur- och miljöfrågor? Natur-
skyddsföreningen Linköping har skickat 
en enkät till kommunfullmäktiges 
partier om vad de tycker i lokala natur 
och miljöfrågor. Vi redovisar svaren och 
diskuterar.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefräm-
jandet.

Kontakt: Björn Ström 013-103451/ 0733-
147546 bjorn_strom@telia.com  
Plats: Naturcentrum
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September

Svamputställning  
– Svampens dag
Lördag 1 september kl. 10.00-14.00

Vi firar Svampens dag i dagarna två och 
ordnar på lördagen en svamputställ-
ning på ICA Kvantum Signalen i Ekhol-
mens centrum. Du kan också ta med 
egna svampar för artbestämning. 

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org 
Plats: Ekholmens centrum, ICA Signalen

Den kungliga Djurgården 
och dess gamla ekar
Lördag 1 september kl. 14.00

Guidning i Tinnerö eklandskap. Vägvisa-
re är Pam Curwen och Annika Isaksson. 
Medtag matsäck och grova skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Karleplans parkering, 
busshållplats Djurgården linje 2/4
Kostnad: 20 kr

Vandring längst 
Rådslaleden igenom 
vargreviret 
Lördag 1 september kl. 10.00- ca 
15.00

En vandring genom 1700-talets järn-
hantering. Leden är ca 5 km lång, är 
lättgången och ligger mitt i det nybilda-
de vargreviret i norra Östergötland.

Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen
Kontakt: Björn Ljunggren 070-528 98 13, 
bjorn.ljunggren@rovdjur.se 
Plats: Rådsla, Vreta Kloster
Samlingsplats: På samåkningsparkeringen 
vid Blåsvädret i Ljungsbro kl. 10.00
Anmälan: Senast den 30 augusti till Björn 
Ljunggren 070-528 98 13, bjorn.ljunggren@
rovdjur.se 
Kostnad: Gratis
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Svamputflykt  
– Svampens dag
Söndag 2 september kl. 10.00

Vi firar Svampens dag genom att bege 
oss ut i svampmarkerna och se vad vi 
kan finna. Vi plockar all slags svamp, 
oavsett om den är ätlig eller ej, för att 
öka kunskaperna inför säsongen. Ta 
med svampkorg eller papperskasse att 
plocka i, ”svampögonen” samt fika!

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats:Ullstämmaskogens naturreservat
Samlingsplats: Parkeringen vid 
Ullstämmaskogens naturreservat kl. 10.00 
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen 
mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör 
c:a 3 km. Sväng vänster vid skylt mot 
Ullstämmaskogens naturreservat. 
Ett alternativ är via gång- och cykelvägen 
från Morgongatan. 
Kostnad: 20 kr (gratis för medlemmar i 
svampklubben)

Svamputställning  
på Naturcentrum
Måndag 3 september kl. 17.00-18.30

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, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum

Svamputflykt i Tinnerö
Onsdag 5 september kl. 18.00

ITinnerö skog kan man hitta många 
spännande svampar. Svampar kan 
se väldigt olika ut trots att de tillhör 
samma art och växer på samma plats. Ta 
med svampkorg eller papperskasse att 
plocka i samt fika!

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Johan Vestergren, 013-12 88 62, 
johan@svampklubben.org
Plats: Tinnerö
Samlingsplats: Parkeringen vid Röda 
bron i Tinnerö (precis vid avfarten till 
Rosenkällasjön)
Kostnad: 20 kr (gratis för medlemmar i 
svampklubben)
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Barnguidning:  
Höghuset eken
Lördag 8 september kl. 10.00

Vi synar eken både utanpå och inuti, 
samt omgivningen runtomkring i vårt 
vackra eklandskap. Kläder efter väder 
och medtag gärna matsäck. Guider är 
Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 0709-47 40 31
Samlingsplats: Fröbergets parkering, 
Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr

Lummig lövskog  
i Änggårdshagen
Lördag 8 september kl. 14.00

Följ med Lars Frölich och Anders Pers-
son på en natur- och kulturvandring i 
det kalkrika, betade lövskogsområdet 
vid Änggårdshagen. Här får man upple-
va vackra kullar med täta hassellundar 
och grönskande vattenkällor. Området 
ligger även delvis inom ett riksintresse 
för kulturmiljövård med fornlämningar. 
Ta med stövlar! 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Johan Molin, 013-20 67 06
Samlingsplats: Parkeringen till Lambohovs 
sportfält utmed Landbogatan
Kostnad: 20 kr

Öppet hus på Fröberget
Söndag 9 september kl. 13.00-15.00

Alla hälsas välkomna att titta in i det 
renoverade torpet och se på torparens 
miljö. Kaffe serveras. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Torpet Fröberget
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Fornminnen och flora  
vid fornborgen – Grävsten
Söndag 9 september kl. 14.00

Kom och upplev en natur- och kul-
turguidning ledd av Lars Frölich och 
Anders Persson. Här blandas fornborgar 
och kulturminnen med frodiga  
brynmiljöer innehållandes en rik hag-
marksflora. 

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Johan Molin, 013-20 67 06
Samlingsplats: Sväng av mot Ringstorp på 
vägen mellan Bankekind och Värna (även 
skyltat mot Grävsten), kör sakta igenom 
gården, följ huvudvägen och parkera sedan 
på den angivna parkeringsplatsen på höger 
sida efter 1,4 km
Kostnad: 20 kr

Svamputställning  
på Naturcentrum
Måndag 10 september kl. 17.00-18.30

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, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum

Svamputflykt i Rydskogen
Tisdag 11 september kl. 17.30

Följ med svampkännarna Magnus 
Källberg och Ulla Hodges på en tur i 
Rydskogen och lär känna närnaturens 
olika svampar! Vanliga och mindre 

vanliga, ätliga och oätliga.

Arrangör: Linköpings kommun i samarbete 
med Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 0709-37 13 62 
och Ulla Hodges, 0731-57 21 83
Samlingsplats: Parkeringen till Rydskogens 
motionscentrum
Kostnad: 20 kr

Forntid möter nutid  
runt Smedstad gård
Lördag 15 september kl. 14.00

Här möts lämningar från järnåldern fram 
till de spår som den militära verksam-
heten har lämnat. Vi ser vad de olika 
epokerna lämnat efter sig. Vägvisare 
är Kjell Persson och Ulla-Britt Forsgren. 
Medtag matsäck och grova skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Parkeringen Smedstad 
dammar vid Haningeleden
Kostnad: 20 kr
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Naturcentrums skördefest
Lördag 15 september kl. 10.00-14.00

Välkomna på vår skördefest! Det blir 
en dag med försäljning av den lokala 
ekologiska skörden, möjlighet att träffa 
medlemsföreningar och fynda närpro-
duerade produkter. Vi får också lära oss 
mer om våra pollinatörer, varför de är 
viktiga och vad vi kan göra för att gynna 
dem! 

Arrangör: Linköpings naturcentrum
Kontakt: Rebecka Le Moine, rebecka.
lemoine@calluna.se, 0768364908 
Plats: Naturcentrum

Svamptur i 
Ullstämmaskogen
Söndag 16 september kl. 10.00

Ta med dig svampkorgen och följ med 
svampkännarna Magnus Källberg och 
Ulla Hodges till Ullstämmaskogens 
svampmarker. Du får lära dig såväl 
ovanliga som giftiga och ätliga svampar. 

Arrangör: Linköpings kommun i samarbete 
med Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 0709-37 13 62 
och Ulla Hodges, 0731-57 21 83
Samlingsplats: Parkeringen till 
Ullstämmaskogens naturreservat
Kostnad: 20 kr

Svamptur för barn  
i Ullstämmaskogen
Söndag 16 september kl. 14.00

Tillsammans med svampkännarna 
Magnus Källberg och Ulla Hodges tittar 
vi först på några vanliga svampar som är 
lätta att känna igen. Sedan ger vi oss ut i 

skogen och ser om vi kan hitta dem där. 
Vi hittar säkert också andra svampar 
som ser spännande ut. Begränsat antal 
platser. 

Arrangör: Linköpings kommun i samarbete 
med Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 0709-37 13 62 
och Ulla Hodges, 0731-57 21 83
Samlingsplats: Parkeringen till 
Ullstämmaskogens naturreservat
Anmälan: Till Linköpings kommun via  
013-20 64 00, begränsat antal platser
Kostnad: 20 kr

Svamputställning  
på Naturcentrum
Måndag 17 september kl. 17.00-
18.30

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, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum
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Hur kan man skydda och 
uppmärksamma värdefulla 
skogar 
 
Tisdag 18 september kl. 18.30

Naturskyddsföreningens skogsgrupp 
berättar om sitt arbete med att hitta 
och uppmärksamma skyddsvärda 
skogar ut naturvårdssynpunkt. 
 
Arrangör: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefräm-
jandet. 
Kontakt: Björn Ström 013-103451/ 0733-
147546 bjorn_strom@telia.com  
Plats: Naturcentrum

Svamputflykt i Slaka 
 
Onsdag 19 september kl. 17.30

I anslutning till Lilla Aska griftegård 
finns områden med lite olika skogsty-
per. I den mossiga barrskogen t ex växer 
ett flertal intressanta svampar, även 
matsvamp. 

Ta med korg eller papperskasse att 
plocka i!

Arrangör: Linköpings svampklubb 
Kontakt: Johan Vestergren tel. 013-12 88 62, 
johan@svampklubben.org, Monica Anders-
son tel 013-526 45 monica@svampklubben.
org 
Samlingsplats: Vid parkeringen till Lilla 
Aska griftegård, första infarten till grifte-
gården när man kommer från Stora Aska, kl 
17.30 
Kostnad: 20 kr, gratis för medlemmar

Barnguidning:  
Hösten i Sturefors
Lördag 22 september kl. 10.00

Vi tar en höstpromenad i de vackra om-
givningarna kring Sturefors slottspark. 
Kläder efter väder och medtag gärna 
matsäck.

Arrangör: Linköpings kommun
Kontakt: Janne Moberg, 0709-47 40 31
Samlingsplats: Parkeringen vid Sturefors 
gård på P-platsen längs infarten till slottet
Kostnad: 20 kr
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Hur får dagfjärilarna  
ihop sina livspussel?
Söndag 23 september kl. 17.00

Dagfjärilar är vackra och intressanta 
insekter. Ikväll får vi veta mer om deras 
ekologi med hjälp av Magne Friberg 
från Lunds Universitet.

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Nicklas Jansson, 0705-53 49 44,  
nicja@ifm.liu.se
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris

Naturvärden i Barrskog. 
Vad skall man leta efter?
Söndag 23 september kl. 09.30

Vi gör en vandring i Vallaskogens na-
turreservat  och tittar på vilka arter och 
värden som kännetecknar en skog med 
höga naturvärden.

Samling Gamla Linköping utanför 
Cloettaboden.

Arrangör: Naturskyddsföreningen 

Linköping
Kontakt: Björn Ström bjorn_strom@telia.
com 0733147546 eller 013103451
Samlingsplats: Gamla Linköping utanför 
Cloettaboden

Exkursion till Motala Ströms 
ravin 
Söndag 23 september kl. 09.00  
 
Följ med på en tur till den rika 
naturen i Motala ströms ravin vid 
Ljungsbro. Naturmiljön har få eller 
inga motsvarigheter i länet med rik 
biologisk mångfald, inklusive många 
rödlistade och hotade arter. Här finns 
till exempel betydelsefulla förekomster 
av kungsfiskare och ekpricklav, som 
båda är kommunala ansvarsarter. 
Beslut om naturreservat här tas inom 
snar framtid. Guider är kommunekolog 
Gunnar Ölfvingsson, som förberett 
reservatsbildning och Mikael Hagström 
som inventerat området.   
 
Arrangör: ÖNF i samarbete med 
Studiefrämjandet  
Kontakt: Bo Antberg, 070-790 69 33 
Plats: Kl. 09.00 vid P-platsen invid Ljungsbro 
skola och sporthall utmed O G Svenssons 
väg för vidare transport till ravinen.
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Svamputställning  
på Naturcentrum
Måndag 24 september kl. 17.00-
18.30

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, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum

Föredrag med 
Åke Lindström: 
Dubbelbeckasinen och dess 
fantastiska flyttning
Torsdag 27 september kl. 19.00

Åke Lindström är professor i zooekologi 
i Lund. Han forskar bl.a. på förändring-
ar i fåglarnas antal och utbredning i 
Sverige, inte minst påverkan genom 
förändringar i klimat och naturmiljöer. 
Sedan länge är han intresserad av få-
gelflyttning, särskilt beteende, fysiologi 
och fettupplagring i samband därmed. 
Förutom i fältarbete har han deltagit i 
inomhus¬studier, bl. a. på fåglar som 
”flyttar” i vindtunneln vid institutionen 
i Lund. Just nu ligger Åkes fokus på 
dubbelbeckasinens flyttning. 

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

Från vikingabron till den 
järntida storbondens gård
Lördag 29 september kl. 14.00

Guidning i Tinnerö eklandskap. Vägvi-
sare är Annika Isaksson och Ulla-Britt 
Forsgren. Medtag matsäck och grova 
skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Fröbergets parkering 
Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr

Svamputflykt- sena 
höstsvampar I
Söndag 30 september kl. 10.00

Kom med på svamputflykt – för senhös-
ten bjuder ofta på en mångfald arter. 
Det brukar vara en fröjd att vistas i skog 
och mark så här års. Vi åker till den fukti-
ga och mossiga skogen vid Hellgrensha-
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gen. Ta med korg eller papperskasse att 
plocka i, och gärna fika! 

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Johan Vestergren tel. 013-12 88 62, 
johan@svampklubben.org
Samlingsplats: Parkeringen i Gamla 
Linköping, bortre delen vid anslagstavlan, 
kl. 10.00 för samåkning, eller på 
parkeringsplatsen vid fotbollsplanerna i 
Malmslätt kl. 10.20.
Kostnad: 20 kr, gratis för medlemmar 

Oktober 
 
Svamputställning  
på Naturcentrum

Måndag 1 oktober kl. 17.00-18.30

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, 0709-37 13 62, 
magnus@svampklubben.org
Plats: Naturcentrum

Torprunda på cykel
Lördag 6 oktober kl. 14.00

Vi besöker torp och torpruiner runt 
Smedstad gård, en del med en drama-
tisk historia. Vägvisare är Pam Curwen 
och Janne Moberg. Medtag matsäck 
och grova skor. 

Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren,  
013-15 00 91, 0702-92 52 69,  
linkopingsekopark@vidingsjo.se
Plats: Tinnerö eklandskap
Samlingsplats: Parkeringen vid Smedstad 
dammar vid Haningeleden

Kostnad: 20 kr
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Ta vara på det du har!  
 
Söndag 7 oktober kl. 14.00-16.00

Hur kan vi leva mer resurssnålt? Föreläs-
ning med Jan ”Eldöga” Gustafson-Berge 
och Maria Hansson. Jan håller kurser 
inom vardagsekologi och självförsörj-
ning och Maria har startat Klädbiblio-
teket i Linköping. Lokala reparatörer 
presenterar sin verksamhet.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i 
Linköping i samarbete med Studiefräm-
jandet.

Kontakt: Björn Ström 013-103451/ 0733-
147546 bjorn_strom@telia.com  
Plats: Naturcentrum 

Bildvisning med fotograf 
Mikael Järnåsen 
 
Måndag 8 oktober kl. 19.00 

Välkommen till bildvisning med foto-
graf Mikael Järnåsen. Bekant för många 
genom sina fantastiska bilder på sociala 
medier. 
 
Arrangör: Östergötlands Naturfotografis-
ka Sällskap 

Kontakt: Uffe Samuelsson 0702-28 87 59,  
Samuelsson.uffe@gmail.com 
Samlingsplats: Naturcentrum 
Kostnad: 10 kr för fika.  
 

Akvaristiskt föredrag 
Onsdag 10 oktober kl. 19.00 

En trevlig fisksnackkväll! Närmre info på 
hemsidan, http://linkopings-akvariefo-
rening.net/ 
 
Arrangör: Linköpings kommun 
Kontakt:  Wilhelm Lubkowitz Email: wil-
helm@nontek.net  
Samlingsplats: Naturcentrum 
Kostnad: 40 kr för fika, gratis för medlem-

mar 

Svamputflykt -sena 
höstsvampar 2
Söndag 14 oktober kl. 10.00

Om inte kyla och frost kommer tidigt 
kan senhösten bjuda på många spän-
nande och läckra svamparter – inte 
bara trattkantareller. Vi åker till en av 
svampklubbens favoritlokaler, den 
barrskogsdominerade och mossiga 
Ullstämmaskogen. Ta med korg eller 
papperskasse att plocka i, och fika 
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förstås!

Glöm inte att kontakta ansvariga för 
utflykten, eftersom en utflykt så här 
sent på hösten kanske måste ställas in 
på grund av frost.

Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Monica Andersson tel.013-526 45, 
monica@svampklubben.org, Ulla Hodges 
tel. 073-157 21 83, ulla@svampklubben.org 
Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid 
Ullstämmaskogens naturreservat kl. 10.00
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen 
mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör c:a 3 
km. Sväng vänster mot Ullstämmaskogens 
naturreservat. Ett alternativ är via gång- och 
cykelvägen från Morgongatan.
Kostnad: 20 kr, gratis för medlemmar

Nybörjarkurs i ekologisk 
odling
Tisdag 16 oktober kl. 18.00-20.00 
Odla din egen mat på ett naturnära och 
miljövänligt sätt. Kursen går igenom 
grundläggande kunskap kring odling 
av grönsaker. Du lär dig om olika jordar, 
täckodling, samodling, gröngödsling, 
växtföljd, växtskydd, biokol och gödning 
m.m. Kursen är uppdelad på 3 kurstillfällen. 

Arrangör: FOBO Förbundet Organisk – 
Biologisk Odling
Kontakt: Marek Rolenec, 070-423 79 69, 
kansli@fobo.se 
Plats: Naturcentrum
Kostnad: 350 kr för alla tre kurstillfällena 
(16/10, 13/11, 11/12)
Anmälan: Senast 12/10 till Marek Rolenec, 
070-423 79 69, kansli@fobo.se

Det är kul att skåda fågel! 
Onsdag 17 oktober kl. 18.00 
Det tycker i alla fall vi i Östergötlands 
ornitologiska förening. Vi kommer ha en 
öppen kväll för alla fågelintresserade inne 
på Naturcentrum. Under kvällen kommer vi 
att berätta om fågelskådningens grunder, 
vilka prylar man kan behöva plus lite om 
fåglarnas liv och leverne. Vi ser fram emot 
att träffa er för en mingelkväll med fika och 
fåglar i fokus.  

Arrangör: Östergötlands ornitologiska 
förening
Kontakt: Therese Åström 073-709 46 60
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Gratis

Föredrag med Nils-Åke 
Andersson. ”Smakprov på 
Brasiliens färgsprakande 
fågelliv” 
Torsdag 18 oktober kl. 19.00 
Nils-Åke Andersson, bördig från Linköping, 
numera bosatt i Kimstad, är hängiven 
fågelskådare. När Östergötland och Sverige 
kändes för trångt tog han steget ut i Stora 
Världen med början i fågeltäta Spanien. 
Därefter har det blivit många länder jorden 
runt, många nya miljöer och många nya 
fågelarter. 
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I kväll beger vi oss till jätttelandet Brasilien. 
Nils-Åke berättar om natur och fågelliv från 
resor i våtmarksområdet Pantanal och i 
området kring Rio de Janeiro. En färgstark 
upplevelse utlovas! 
Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se. 
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Gratis

LIFE Bridging the Gap  
– restaureringsåtgärder  
i ekmiljöer
Lördag 20 oktober kl. 10.00

Eklandskapets brister i tid och rum 
jobbar Linköpings kommun med i ett 
omfattande EU-projekt tillsammans 
med flera länsstyrelser. Låter det 
spännande? Följ med kommunekolog 
Gunnar Ölfvingsson på en guidning 
bland mulmholkar, ekoxekomposter 
och veteraniseringsåtgärder. 

Arrangör: Linköpings kommun

Kontakt: Gunnar Ölfvingsson,  
0706-98 86 21
Samlingsplats: Viggebysand, stora 
P-platsen
Kostnad: 20 kr

På fjärilsjakt i Vietnamn
Söndag 21 oktober kl. 17.00

Markus Franzén startade sin insekts-
karriär i vår förening och har sedan 
dess forskat i både Tyskland och Sveri-
ge. Ikväll visar han bilder och berättar 
om resor till Vietnam.

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Tommy Karlsson, 013-13 66 94,  
tommy.karlsson@bredband.net
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris
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Invasiva växter  
Onsdag 24 oktober kl 19.00 

Det finns ett flertal växtarter i vår 
flora som är invasiva och breder 
ut sig i naturen på våra inhemska 
arters bekostnad. Nils Carlsson från 
Länsstyrelsen Skåne kommer och 
berättar om hur man kan agera för att 
minska deras utbredning.

Arrangör: ÖNF i samarbete med 
Studiefrämjandet 
Kontakt: Örjan Byström, 0706-29 62 18
Plats: Naturcentrum 
Kostnad: Ingen kostnad eller anmälan

Smedstad med torp och 
stugor
Torsdag 25 oktober 18:30

Ulla-Britt Forsgren och Kjell Persson 
berättar om torp och stugor och gården 
Smedstad som nu ingår i Tinnerö 
eklandskap.

Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i 
samarbete med Studiefrämjandet 
Kontakt: Björn Ström 013-103451/ 0733-
147546 bjorn_strom@telia.com 
Samling: Naturcentrum 
Kostnad: Ingen kostnad eller anmälan

Gunilla Dahlgren kåserar 
om sin trädgård
Lördag 27 oktober kl 14.00 

Gunilla Dahlgren är född och uppvuxen 
i Linköping och numera boende på 
Vikbolandet. Författare till barnböcker 
och ett antal om Lilla fruntimret. En 
ny bok är på gång där hon hämtat 

inspiration från sin trädgård och 
filosoferar kring att en trädgård kan se 
ut hur som helst.

Arrangör: Trädgårdsklubben Blåklinten
Kontakt: Karin Dreilich, 013-525 63, 
karin.3lich@gmail.com
Plats: Naturcentrum 
Kostnad: Ingen kostnad eller anmälan
 

November

Medlemmarnas egen 
bildkvisning med tema 
”Sommararens bilder” 
Måndag 5 novemer kl. 19.00 

Ikväll tittar vi på bilder från sommarens 
skörd av bilder. Ta med dina bilder och 
berätta varför just det fastnade på 
bilden. 

Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska 
Sällskap

Kontakt: Uffe Samuelsson 0702-28 87 59,  
Samuelsson.uffe@gmail.com 
Samlingsplats: Naturcentrum 
Kostnad: 10 kr för fika. 

Varg och lodjur 
Tisdag 6 novemer kl. 19.00 -21.00

Björn Ljunggren och Emelie Lindblom 
berättar om två spektakulära rovdjur 
som vi numera har stora möjligheter att 
se spår av i Östergötland.

Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen 
Kontakt: Björn Ljunggren 070-528 98 13, 
bjorn.ljunggren@rovdjur.se 
Plats: Naturcentrum 
Kostnad: Svenska Rovdjursföreningen 
bjuder på fika
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Föredrag med Caroline 
Isaksson: ”Stadens 
lockelser och faror för våra 
småfåglar”
Onsdag 7 november kl. 18.30 

Caroline Isaksson är uppvuxen på 
Öland där också hennes fågel- och 
miljöintresse vaknade. Nu leder hon 
en forskningsgrupp vid enheten 
för Evolutionär ekologi vid Lunds 
Universitet. 

I kväll kommer Caroline att berätta 
om sin forskning som syftar till att 
förstå hur staden påverkar våra 
vanligaste småfåglar, som talgoxen 
och blåmesen. Vad är det som lockar 
dem in till stan och vad får det 
för konsekvenser på deras hälsa, 
överlevnad och häckningsframgång? 

Dessutom kommer hon att berätta 
om ett nystartat projekt, där du kan 

vara med och bidra till forskningen!  
Mer om detta och mycket mer kommer 
ni att få höra under kvällens föredrag.

Lästips: www.biologi.lu.se/urbanbirds,  
www.biology.lu.se/caroline-isaksson. 
 
Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se. 
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Gratis

Nybörjarkurs i ekologisk 
odling
Tisdag 13 november kl. 18.00-20.00 

Odla din egen mat på ett naturnära och 
miljövänligt sätt. Kursen går igenom 
grundläggande kunskap kring odling 
av grönsaker. Du lär dig om olika jordar, 
täckodling, samodling, gröngödsling, 
växtföljd, växtskydd, biokol och 
gödning m.m. Kursen är uppdelad på 3 
kurstillfällen. 

Arrangör: FOBO Förbundet Organisk – 
Biologisk Odling
Kontakt: Marek Rolenec, 070-423 79 69, 
kansli@fobo.se 
Plats: Naturcentrum
Kostnad: 350 kr för alla tre kurstillfällena 
(16/10, 13/11, 11/12)
Anmälan: Senast 12/10 till Marek Rolenec, 
070-423 79 69, kansli@fobo.se
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Stormusslor – våra viktiga 
ekosystemtjänare och 
levande miljöhistoriska 
arkiv 
 
Onsdag 14 november kl. 18.30 
 
Jacob Bergengren berättar  om våra 
sötvattenslevande stormusslors 
roll i dåtid, nutid och in i framtiden. 
Lär Er mer om det historiska 
pärlfisket i Svartån, de tjockskaliga 
målarmusslornas nya habitat i Kapellån 
och om den invasiva vandrarmusslans 
snabba expansion i Motala ström.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linkö-
ping i samarbete med Studiefrämjandet.

Kontakt: Björn Ström 013-103451 eller 0733-
147546, bjorn_strom@telia.com  
Plats: Naturcentrum

 
Hur har svamphösten varit?  
 
Tisdag 20 november kl. 18.30 

Vi avslutar höstens svampsäsong med 
att minnas alla trevliga utflykter runt 
Linköping och olika arrangemang på 
andra håll i Sverige. Vi ser på bilder, 
pratar och har trevligt tillsammans.

Arrangör: Linköpings svampklubb

Kontakt: Monica Andersson, 013-526 45, 
monica@svampklubben.org 
Plats: Naturcentrum 
Kostnad: Gratis

 
Stormusslor i Östergötland 
– status och åtgärder  
 
Onsdag 21 november kl 19.00 

Länsstyrelsen Östergötland har 
under många år arbetat med 
kunskapsinsamling och åtgärder 
för länets hotade stormusslor, 



24

flodpärlmussla och tjockskalig 
målarmussla. Lars Gezelius från 
Länsstyrelsen kommer och berättar om 
hur våra musslor mår och de åtgärder 
som har genomförts för dem.

Arrangör: ÖNF i samarbete med 
Studiefrämjandet 
Kontakt: Tommy Karlsson, 070-605 62 61 
Plats: Naturcentrum 
Kostnad: Ingen kostnad eller anmälan

December 
 
Traditionsenligt adventsfika 
med bildvisning  
 
Söndag 2 december kl. 15.00 

På årets sedvanliga adventsfika gästas vi 
i år av naturfotografen Frida Hermans-
son som kommer att visa sitt program 
”På okänd väg jag vandrar”. Bilder 
och berättelser från Island, Svalbard 
och hemma. Frida gjorde ett bejublat 
framträdande på Naturfotofestivalen 
i Vårgårda 2017 och det är med stor 
glädje som vi välkomnar henne som 
årets gästföreläsare. 

Arrangör: Östergötlands Naturfotogra-
fiska Sällskap och Naturskyddsföreningen 
Linköping  
Kontakt: Uffe Samuelsson 0702-28 87 59, 
Björn Ström 0733-14 75 46,  
Samuelsson.uffe@gmail.com, bjorn_strom@
telia.com  
Samlingsplats: Naturcentrum 
Kostnad: 20 kr för fika

ÖNF:s medlemsmöte 
 
Torsdag 6 december kl 19.00 

På traditionsenlig vis avslutas året med 
en kväll där medlemmarna bidrar. 
Det kan vara bildvisning av årets fynd 
eller rapporter om naturupplevelser. 
Föreningens Nils-Conrad-pris delas 
ut för 11:e gången och medlemmarna 
serveras smörgåstårta.

Arrangör: ÖNF i samarbete med 
Studiefrämjandet 
Kontakt: Bo Antberg, 070-790 69 33 
Plats: Naturcentrum 
Anmälan: Senast måndag 3/12 till Bo 
Antberg, bo.antberg@telia.com eller telefon 

070-790 69 33
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Luciakaffe
Söndag 9 december kl. 17.00

Traditionellt luciafika där medlemmarna 
visar bilder och kryp från året som gått. 

Arrangör: Entomologiska Föreningen 
Östergötland i samarbete med 
Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 0144-102 73,  
kjell.antonsson@home.se
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika till självkostnadspris

Lussekaffe med  
akvarieföreningen
Söndag 10 december kl. 19.00

Kom på lussefika med akvarieflrening-
en, ett fika med mycket fisksnack! 

Arrangör: Linköpings akvarieförening 
Kontakt: Kontakt, Wilhelm Lubkowitz, 

Email: wilhelm@nontek.net 
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Fika 40 kr, gratis för medlemmar

Nybörjarkurs i ekologisk 
odling
Tisdag 11 december kl. 18.00-20.00 

Odla din egen mat på ett naturnära och 
miljövänligt sätt. Kursen går igenom 
grundläggande kunskap kring odling 
av grönsaker. Du lär dig om olika jordar, 
täckodling, samodling, gröngödsling, 
växtföljd, växtskydd, biokol och 
gödning m.m. Kursen är uppdelad på 3 
kurstillfällen.

Arrangör: FOBO Förbundet Organisk – 
Biologisk Odling
Kontakt: Marek Rolenec, 070-423 79 69, 
kansli@fobo.se 
Plats: Naturcentrum
Kostnad: 350 kr för alla tre kurstillfällena 
(16/10, 13/11, 11/12)
Anmälan: Senast 12/10 till Marek Rolenec, 
070-423 79 69, kansli@fobo.se

Terminsavslutning för 
daglediga med luciakaffe  
 
Tisdag 18 december kl. 14.00

Vi går först till Belvederens fågelmat-
ning och fortsätter sedan inomhus på 
Naturcentrum med luciakaffe, bildvis-
ning, någon talare och presentation av 
vårprogrammet 2018. 

Arrangör: Linköpings fågelklubb 
Kontakt: Gunilla Wetterling, 070-788 12 26, 
gunilla.wetterling@linkoping.se 
Plats: Naturcentrum
Kostnad: Självkostnadspris
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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, 0144-102 73, 
kjell.antonsson@home.se, Björn Ström 
013-10 34 51, 0733-14 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, 0722-09 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, 
0733-14 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, 0144-102 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, 0707-71 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, 0723-18 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, 0706-70 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, 0706-79 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,  



31

0733-14 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, 0705-28 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: Uffe Samuelsson, 0702-288759,  
samuelsson.uffe@gmail.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, 0737-09 46 60,  
theas468@student.liu.se eller  
therese.ogof@gmail.com
Hemsida: ogof.se



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

Linköpings Naturcentrum 2018
Linköpings Naturcentrum har fått ny personal 
och ett ordentligt lyft både i trädgården och i lokalerna, något som vi hoppas 
kommer att märkas och uppskattas under hösten! 

Naturcentrum är till för att underlätta för engagemang för miljö och natur, 
och är platsen dit du kan komma för att lära dig 
mer om det samt knyta kontakt med likasinna-
de. 

Det går också att njuta av vår fina trädgård som 
är öppen för alla, och besöka vår visningsträd-
gård vardagar. Vi erbjuder också trädgårdsguid-
ningar för den som vill lära sig mer om trädgår-
den, dess ekologiska odling och historia.  

Eftersom att vi jobbar med hållbarhet, inser vi 
också vikten av att lära barn och unga i utom-
husmiljöer. Vi ger lektioner med teman som 
handlar om vatten, jorden, pollinatörer och 
ekosystemets komplicerade men fascineran-

de pussel. Lektionerna erbjuder vi främst i trädgårdsföreningen, där vi har 
tillgång till både damm, kompost och en alldeles ny pollineringsstation!

Rebecka Le Moine som är verksamhetsutvecklare på Linköpings Naturcen-
trum tror att engagemanget för miljön krävs mer än någonsin, och vill göra 
sitt yttersta för att främja det: 

- Sommarens hetta har inneburit utmaningar för många, och en del är nog 
tagna av vad ett varmare klimat skulle kunna innebära. Men det varma vädret 
har ju också gjort miljöfrågorna hetare än någonsin. Vill en engagera sig för 
dessa frågor så finns Naturcentrum som en självklar lokal för studiecirklar, 
föreläsningar, workshops med mera. Välkommen med dina visioner och 
drömmar!


