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Lillkalmars odlingsförening 
– en av vinnarna i Årets 
trädgård
Lördagen den 13 september 
kl. 10.00-ca 12.00 

Utmärkelsen Årets trädgård 
2013 gick till två spännande 
trädgårdar – bostadsrättsfören-
ingen Gandvik (som vi besökte i 
våras) och Lillkalmars odlings-
förening, som välkomnar oss 
nu i september. Föreningen är 
miljödiplomerad och har egen 
bigård som bidrar till den biolo-
giska mångfalden och ger vackra 
blommor och stora skördar. 

Samling: Vid stugan inne på 
koloniområdet, Ekebydalsvägen, 
öster om Roslagsbanans station 
Djursholms Ekeby. Föreningen 
bjuder på kaffe.

Anmälan till: Lena Christofers-
son, 0733-128 928.

Årets svamputflykt
Lördagen den 20 september  
kl. 10.00–ca 13.00

Följ med på vår årliga svamput-
flykt i Rinkebyskogen tillsam-
mans med svampexperten Kjell 
Jogrenius. Vi får hjälp med att 
identifiera den mångfald av 
svampar som finns i skogen.

Tag med matsäck. Hjärtligt 
välkomna!

Samling: Parkeringsplatsen vid 
Knattegolfbanan vid Edsbergs-
vägen.

Upplysningar: Anita Enflo, tfn 
0705-21 48 24.

Miljövänliga veckan:  
#byttilleko
27/9–5/10

Miljövänliga veckan är höjd-
punkten i Naturskyddsfören-
ingens kampanj Byt till eko 
och handlar bland annat om 
ekologisk frukt.

Välkommen att besöka vår 
utställning på Mörby bibliotek 
vecka 40 och Stocksunds biblio-
tek v 41!

Natur- och kulturvandring
Lördagen den 4 oktober  
kl. 10.00–ca 12.00

Vi börjar vår vandring vid Ösby 
station (utgång Frejavägen) och 
går sedan i den gamla Eddavägs-
linjens sträckning till Djurs-
holms torg.

Våra guider är Inger Ström- 
Billing från Samfundet Djurs-
holms Forntid och Framtid 
och Sten Hellqvist från Natur-
skyddsföreningen.

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

Spaning efter höstens  
flyttfåglar, Täbykretsen 
Lördag den 4 eller söndag den 
5 oktober kl. 09.00 

Vilka fåglar flyttar söderut? Till-
sammans 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 torsdag den 2 oktober, 
tfn 08-756 31 32.

Matresan,  
Vallentunakretsen
Söndagen den 12 oktober  
kl. 9.00–ca 16.00

Vi besöker ekologiska mat-
producenter i vårt närområde. 
Lunch på Granby gård. Samling 
vid Pressbyrån i Vallentuna. 
Kostnad 100 kronor för med-
lemmar, 150 kronor för icke 
medlemmar. 

Obligatorisk anmälan till  
Birgitta Skärborn,  
b.skarborn@gmail.com  
senast 7 oktober.

Strandskyddsmanifestation 
och Ljusfest
Söndagen den 2 november  
kl. 18.00

Vi träffas vid Sätra ängar för en 
ljusfest i höstmörkret tillsam-
mans med Danderyds Hem-
bygdsförening. 

Vi vill uppmärksamma hoten 
mot ständerna och vikten av att 
värna strandskyddet. 

Upplysningar: Eivor Niklasson 
08-755 42 46. 

”Värdefulla natur - att  
se och ta hänsyn till  
eko systemtjänster” 
Föredrag och diskussion

Onsdagen den 5 november  
kl. 19.00–ca 21.00

Ekosystemtjänster är de direkta 
eller indirekta nyttor som vi 
människor behöver från naturen 
för att säkerställa vår välfärd 
- rening av luft och vatten, 
minskning av buller, pollinering, 
möjligheter till friluftsliv och 
turism. Dessa och många andra 
tjänster tar vi för givna då de är 
gratis, men många är hotade.

Hur gör vi för att stödja ekosys-
temen - nu och i framtiden?

Sara Borgström, forskare vid 
Stockholm Resilience Center är 
föreläsare.

Plats: Kevinge Servicehus,  
Edsviksvägen 1A.
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