
SEP
Årets svamputflykt

Lördagen den 17 september 
kl. 10.00–ca 13.00

Följ med på vår populära svamp-
utflykt i Rinkebyskogen tillsam-
mans med svampexperten Kjell 
Jogrenius.
Medtag svampkorg och matsäck.
Hjärtligt välkomna!
Samling: Vi träffas vid parke-
ringen vid Danderyds Golfklubb 
vid korsningen Danarövägen/Eds-
bergsvägen. Om du åker kollektivt, 
tag buss 607 till Danarövägens 
hållplats.
Upplysningar: Lena Christofers-
son, tfn 0733-128928.

Trädgårdsbesök

Söndagen den 25 september 
kl 13.00-15.00

Kom och låt dig inspireras av 
Årets trädgård i fina höstfärger! Vi 
besöker Eva Johansson och Luong 
Ly, Ekbacksvägen 28, som berät-
tar om sin spännande trädgård 
med inspiration från Orienten. 
Upplysningar: Lena Christofers-
son, tfn 0733-128928.

OKT
Miljövänliga veckan: Schyssta 
produkter i badrumsskåpet 

3/10–9/10

Vad har du i badrumsskåpet? Är 
ditt schampo bra eller dåligt? För 
dig? För planeten? Hur påverkar 
olika kemikalier kroppen och 
naturen? Och vad betyder miljö-
märkningen...
Var påläst och uppmärksam när 
du väljer hygienprodukter! 
Vi sprider information genom 
föreläsningar i skolorna och ut-
ställningar vecka 40 på kommu-
nens bibliotek. 

Spaning efter höstens  
flyttfåglar, Täbykretsen 

Lördag den 8 oktober eller sönda-
gen den 9 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 
senast torsdag den 6 oktober,  
tfn 08-756 31 32.   

Ljus i Mörkret 
Utställning vid Ösbysjön

Lördagen den 22 oktober  
kl. 19.00-22.00

Rösta på naturfoton, hör om 
karparna i Ösbysjön, lär mer om 
vinterfåglar och matning m m. 
Samarbete med Danderyds Konst-
hall och en del av kommunens 
arrangemang ”Plats på scen”. 
Upplysningar: Kjell Rosén, 
tfn 070-771 42 48.

NOV
Ljusfest vid Edsviken

Söndagen den 6 november  
kl. 18.00

Vi träffas vid Sätra ängar för en 
ljusfest i höstmörkret tillsammans 
med Danderyds Hembygdsfören-
ing. 
Naturskyddsföreningen vill upp-
märksamma hoten mot stränder-
na och vikten av att värna strand-
skyddet. Vi vill också berätta om 
vad som kan göras för att förbättra 
Edsvikens vatten. 
För att Edsviken ska uppnå en god 
ekologisk status krävs kunskap 
och samverkan. Vi kan alla hjälpas 
åt att rena dagvattnet och för-
bättra vattenkvaliteten.
Upplysningar: Eivor Niklasson, 
tfn 08-755 42 46.

Trafiken i Danderyd 
Föredrag och diskussion

Onsdagen den 30 november  
kl. 18.00-20.00

Hur ska vi förflytta oss i Danderyd 
och hur ska vi ta oss till och från 
kommunen om 5, 10 och 25 år? 
Träffa kommunens trafikplanerare 
Jonas Frejd och hör om de planer 
som finns. Ställ frågor och disku-
tera vad som ska prioriteras i den 
ökade trafikträngseln. 
Plats: sal Mörbygården, Kevinge 
Servicehus, Edsviksvägen 1A, 
Upplysningar: Kjell Rosén, 
tfn 070-7714248

Seminarium om  
Cirkulär ekonomi

Måndagen 17 oktober,  
kl 16.30-19.00

Vad är cirkulär ekonomi?  
Och vad gör vår kommun?  

Kommunen bjuder in till semina-
rium med intressanta föredrags-
hållare, bl a Fatima Grönblad, en 
av författarna till Ägodela, Natur-

skyddsföreningens årsbok. 

Mer information på kommunens 
hemsida, där du också anmäler dig.

Missa inte höstens fototävling! Välj ut dina bästa naturfoton och 
maila till kjell.rosen@gmail.com senast den 9 oktober. Max 3 foton 
per kategori: djur och växter. Bilderna ska vara tagna i år och gärna i 
Danderyd. Vår jury väljer ut de tio bästa som ställs ut vid Ösbysjön 
i samband med ”Ljus i mörkret” den 22 oktober, där alla får tillfälle 
att rösta på sina favoriter. Se mer info på vår hemsida. Eller kontakta 
Kjell Rosén, tfn 070-7714248.

Naturskyddsföreningen i Danderyd
Höstprogrammet 2016

FOTOTÄVLING


