Naturskyddsföreningen i Danderyd
Höstprogrammet 2015

världens mest besprutade grödor.
Byt till Ekofika! Tillsammans kan
vi göra stor skillnad för miljön,
mångfalden och kaffearbetarnas
hälsa.
Välkommen att besöka vår utställning vecka 40 på biblioteket i
Mörby, Djursholm eller Stocksund.

OKT

Danderydsmästerskap 
i fågelholk

Utställning vid Ösbysjön
fredag 9 oktober kl. 18.00-21.00
I samband med Kulturbiennalen
arrangerar vi Danderydsmästerskap i Fågelholk. Humor, fantasi
och unik design kommer att premieras. Alla är välkomna att bidra!

Spaning efter höstens
flyttfåglar,Täbykretsen
Lördag den 3 oktober kl. 09.00
Vilka fåglar flyttar söderut? Tillsammans med Hasse Nordin tar vi
oss upp på Hagbytippens topp för
att lära oss allt om flyttfåglar. Ta
med fika och kikare om du har.
För anmälan ring Hasse Nordin
senast torsdag den 1 oktober,
tfn 08-756 31 32.

Alla bidrag ställs ut fredagen den 9
oktober, vid Ösbybadet, i samband
med ”Ljus i mörkret”, ett arrangemang av Danderyds Konsthall.

Upplysningar: Kjell Rosén,
tfn 070-771 42 48.

Miljövänliga veckan: Byt till
Ekofika
28/9–4/10
Svenskar är en av världens mesta
kaffedrickare och kaffe är en av

Lördagen den 10 oktober
kl. 10.00–ca 12.00
Vi vandrar i området runt Djursholms slott och tittar på slottet,
byggnaderna runt om samt
slottsparken med dess gamla äppelträdgård. Våra guider är Inger
Ström- Billing från Samfundet
Djursholms Forntid och Framtid
och Sten Hellqvist från Naturskyddsföreningen.

Vi behöver foto på din fina holk
senast torsdagen den 1 oktober.

Rösta på bästa holk kan du göra
vid Ösbybadet eller vid biblioteket
i Mörby Centrum. Eller på vår
hemsida!

Natur- och kulturvandring

Årets svamputflykt
Lördagen den 10 oktober
kl. 10.00–ca 13.00
Följ med på vår populära svamputflykt i Rinkebyskogen tillsammans med svampexperten Kjell
Jogrenius.
Medtag svampkorg och matsäck.
Hjärtligt välkomna!
Samling: Vi träffas vid parkeringen vid slutet av Eneby skogsväg
nära Rösjön. Tag buss 607 till
Sjöbergs C, följ Lomvägen ca 300 m
till mindre väg nedför sluttningen.
Följ vägen 300 m norrut till parkeringen. Eller bil via Enebyberg/
Enebybergs gård.
Upplysningar: Anita Enflo,
tfn 08-753 24 54.

kan göras för att förbättra Eds
vikens vatten.
För att Edsviken ska uppnå en god
ekologisk status krävs kunskap
och samverkan. Vi kan alla hjälpas
åt att rena dagvattnet och förbättra vattenkvaliteten.
Upplysningar: Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46.

Samling på slottsgården.

”Miljögifter i vardagen”
Föredrag och diskussion

Upplysningar: Sten Hellqvist,
tfn 08-753 22 68.

Torsdagen den 26 november
kl. 18.00–ca 20.00

NOV

Ljusfest vid Edsviken

Söndag den 1 november
kl. 18.00
Vi träffas vid Sätra ängar för en ljusfest i höstmörkret tillsammans med
Danderyds Hembygdsförening.
Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma hoten mot stränderna
och vikten av att värna strand
skyddet.
Vi vill också berätta om vad som

Vilka miljögifter exponeras vi för
i vår vardag? Hur kan vi undvika
farliga kemikalier på bästa sätt?
Och vad kan vi göra för att minska
användningen? Både här hemma
och globalt.
Välkommen att lyssna på ett föredrag om kemikalier i vårt samhälle
med efterföljande frågestund och
diskussion.
Johan Näslund, från Naturskyddsföreningens kemikalienätverk, är
föreläsare.
Plats: Sal Mörbygården, Kevinge
Servicehus, Edsviksvägen 1A.
Upplysningar: Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46.

