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Uppsala Naturfest 15/6

 
Aktiviteter och utställare i  
Stadsträdgården kl 12–15  
Fixarbord: I parken står ett fixarbord där du kan sy, laga och göra om kläder och gamla saker med hjälp. t.ex. 
kommer Ingrid Holmberg och visar barnkläder sydda av uttjänta vuxenkläder samt julpynt av snusdosor/ 
Naturskyddsföreningen Miljövänliga veckan i samarbete med Studiefrämjandet 

Naturfalken: Känner du igen och kan namnen på tio eller 20 arter? Då har du goda möjligheter att förtjäna 
Naturskyddsföreningens nya utmärkelse Naturfalken. / Eva Lindberg, Naturskyddsföreningen. 

Hållbara Uppsala: Hur ser Uppsalas landsbygd och stad ut med mindre konsumtion, mer lokala kretslopp och utan 
fossila bränslen? Med utställningen Hållbara Uppsala vill vi beskriva det Uppsala vi vill ha. / Jordens vänner. 

Fältbiologerna- för oss unga som vill vara ute i naturen och inne i miljödebatten. 

4H i Uppsala: Kom! Mata och umgås med djuren och deras ungar. 

Gör något meningsfullt i din vardag: Vi berättar om hur du kan engagera dig lokalt i Uppsala och 
visar på olika typer av ideella uppdrag som är aktuella just nu. / Volontärbyrån 

”Sveriges bästa naturvårdskommun 2018”: Hannah Wallin, Sakkunnig skogens sociala värden, Naturskyddsföreningen 
Skog och naturvård presenterar rapporten. 

Täljhäng: Upplev skillnaden att tälja i färskt kontra torrt trä och hur enkelt det kan vara att börja plastbanta när man 
täljt sin första sked, smörkniv, stekspade, honungssked, slev.. listan kan göras lång. Vi har med oss några produkter för 
försäljning och ett antal moraknivar som vi håller under uppsikt, för den som vill prova på täljning. / Täljogram 

Kom ut i naturen: Upplandsstiftelsen tipsar om naturvård, friluftsliv, folkhälsa och på plats finns naturskolan, en resurs 
för förskolor och skolor. / Upplandsstiftelsen 

Upptäck Upplands vilda växter!: Svarar på frågor om växter, floraväkteri och om föreningens aktiviteter, guidning i 
Stadsträdgården, lite ogräs samt kikar på vilka invasiva främmande växter som kommunen håller i sina odlingar. 
/ Upplands Botaniska Förening 

Bygg ett vildbihotell: Nu räddar vi bina, möt Per Bengtsson och fråga och inspireras till hur du kan ta hand om våra bin. 
Vilda bin eller solitära bin som de kallas är viktiga och utsatta djur. Nästan 300 arter vildbin finns i Sverige, de flesta i 
södra delen av landet. Var tredje art (98 st) är upptagen på rödlistan över hotade arter. Den främsta orsaken är att det 
småskaliga jordbrukslandskapet försvunnit. Nu behöver de din hjälp! 

Rödlistade arter. Hjälp oss rapportera: Under 2018 inleder ArtDatabanken det stora arbetet med att ta fram 2020 års 
rödlista för hotade arter. I det arbetet är Artportalens data och rapportörernas insats mycket värdefull. Nu efterlyser vi 
alla de observationer som ännu inte lagts in i Artportalen./ Artdatabanken 

Klimatstudenterna: Med det nystartade projektet ”Lev som ni lär!” vill vi ge studenter en plattform för att hjälpa sina 
skolor att ställa om snabbare och bli mer klimatvänliga./ Studenter för klimatvänliga högskolor och universitet 

Parkhäng med Schysst: Här får du konkreta tips på hur du kan engagera fler i kampen att rädda planeten. Vi bjuder 
även på dans, musik, miljöquiz och härliga priser!/ Schysst! Naturskyddsföreningen  

Tid för våtmark: Information och inspiration om vad som kan göras lokalt för vatten  
/ Naturskyddsföreningen Skog och naturvård 

”Naturskyddsföreningen i media – så får vi genomslag”: Workshops med  riks kommunikationsavdelning


