
SEPT
Årets svamputflykt

Lördagen den 23 september 
kl 10.00–ca 13.00

Följ med på vår populära svamput-
flykt i Rinkebyskogen tillsammans 
med svampexperten Kjell Jogrenius.
Medtag svampkorg och matsäck.
Samling: Vi träffas vid parkeringen 
vid Danderyds Golfklubb vid kors-
ningen Danarövägen/Edsbergsvä-

gen. Om du åker 
kollektivt, tag buss 
607 till Danarövä-
gens hållplats.
Upplysningar: 
Lena Christofers-
son, 
tfn 0733-128928.

Miljövänliga veckan:  
Fräsch på riktigt

30/9–8/10

Det är fräscht på riktigt, både för 
hälsan och miljön, att välja miljö-
märkta tvålar, schampon, balsam, 
duschkrämer och hudkrämer, smink 
och rakprodukter… 
Vi vill få fler att välja miljömärkt och 
eftersom utbudet är lite skralt vill vi 
få tillverkarna, butikskedjorna och 
apoteken att utveckla fler schyssta 
produkter!
Under vecka 40 sprider vi informa-
tion genom utställningar på kom-
munens bibliotek.

OKT
Spaning efter höstens  
flyttfåglar, Täbykretsen 

Lördag den 7 oktober eller  
söndagen den 8 oktober kl 09.00 

Vilka fåglar flyttar söderut? Tillsam-
mans 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 5 oktober,  
tfn 08-756 31 32.   

Ljus i Mörkret  
Utställning vid Ösbysjön

Lördagen den 14 oktober  
kl 19.00-ca 21.00

Invigning av Kulturbiennalen, där 
vi deltar med finalisterna i årets 
fototävling samt information om 
våra vinterfåglar, Ösbysjön och 
Rösjökilen. 
Kom och rösta på dina fotofavoriter! 
Samarbete med Danderyds Konst-
hall, Danderyds kommun m fl. 
Upplysningar: Kjell Rosén,  
tfn 070-771 42 48.

NOV
Bli miljömästare i trädgården! 
Föredrag och diskussion

Onsdagen den 15 november  
kl 19.00-ca 20.30

Naturskyddsföreningen i Danderyd
Höstprogrammet 2017

Naturen bjuder på många fina upplevelser – och många fina fototillfäl-
len! Vi arrangerar en fototävling också i år. Välj ut dina bästa naturfoton 
och maila till kjell.rosen@gmail.com senast den 7 oktober. Max 3 foton 
per kategori: ”I trädgården” och ”I det vilda”. 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 14 oktober, där alla 
får tillfälle att rösta på sina favoriter. Se mer info på vår hemsida. Eller 
kontakta Kjell Rosén, tfn 070-771 42 48.

VÄLKOMMEN ATT DELTA I ÅRETS FOTOTÄVLING! 
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gräsklipp och regnvattnet utnyttjas 
och miljösmarta metoder motar 
ovälkomna gäster…
Sten Hellqvist, biolog och pension-
erad lärare i växtanatomi och 
växtfysiologi samt mångårig medlem 
i Naturskyddsföreningen, ger enkla 
och praktiska tips och berättar om 
sin egen trädgård. 
Plats: sal Mörbygården, Kevinge 
Servicehus, Edsviksvägen 1A.
Upplysningar: Lena Christofersson, 
tfn 0733-128928.

DEC
Ekoglögg i advent

Måndagen den 4 december 
kl 18.30-ca 20.00

Vi bjuder på ekologisk glögg och  
lussebullar. Alla är välkomna, sär-
skilt nya medlemmar. Vi diskuterar 
vårt arbete och våra aktiviteter. 
Kom gärna med förslag till vårens 
program. 
Plats: sal Mörbygården, Kevinge 
Servicehus, Edsviksvägen 1A.
Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 08-755 42 46.

Vill du skapa en grönskande träd-
gård där både djur och människor 
trivs! Med växter som lockar fjärilar, 
fåglar och bin? Där kompost, 
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Eivor Niklasson, ordförande 
755 42 46

Lena Christofersson  
vice ordförande 
0733-12 89 28

Anita Enflo, sekreterare 
0705-21 48 24

Ann Ingvar, kassör 
0706-22 22 52

Sven-Olov Ericson, ledamot 
755 58 04

Sten Hellqvist, ledamot 
753 22 68

Kjell Rosén, ledamot 
0707-71 42 48

Maria Edwall, suppleant 
edwall.maria@gmail.com 

Ingrid Håstad, suppleant 
0734-12 62 79

Cecilia Lindblad, suppleant 
758 06 25

Linda Söderberg, suppleant 
pundamillia@yahoo.se

Sätt upp programmet på anslagstavlan och/eller för in det i din kalender!

F Ö R E N I N G S B R E V

c/o Eivor Niklasson, Ekbacksvägen 33 B
182 38 DANDERYD
eivor.niklasson@telia.com

Titta in på vår hemsida:  
www.danderyd.naturskyddsforeningen.se

Meddela era e-postadresser till eivor.niklasson@telia.com  
om ni ej redan gjort det.  
Vi vill kunna nå er snabbare och enklare med aktuell information! 
Glöm inte att meddela oss när ni byter e-postadress!

Om du som läser detta eller någon av dina vänner ej är medlem är det 
lätt ordnat.  
Sätt in 295:- (eller 365:- för hela familjen) på pg 90 19 09-2 för 2017.  
Ange namn och adress samt ”V av 116” på talongen så får Danderyds-
kretsen värvningsbidrag. Vill du direkt stödja vårt arbete här i Danderyd 
mottages tacksamt små och stora bidrag till Danderydskretsens  
pg 45 88 58-8.

Följ vår naturblogg och maila observationer och naturiakttagelser till vår 
webbredaktör, lenachristofer@gmail.com för publicering på hemsidan. 
Gärna både text och bild!

I programverksamheten samarbetar vi även med Studie främjandet  
i Södra Roslagen.

Med våra aktiviteter vill vi öka kunskapen om och intresset för natur och miljö.  
Hoppas att du finner något som intresserar just dig!

Vi läser allt oftare om kemikalier, mikroplaster och andra föroreningar i vår närmiljö.  
Vad kan du göra för att i vardagen hjälpa till att skapa en renare värld? 

Lär dig att hitta din egen svamp under vår sedvanliga svamputflykt!
Besök våra utställningar på biblioteken under Miljövänliga veckan och lär dig om kemikalier  

i hygienprodukter. Även i år är temat för veckan ”Fräsch på riktigt – välj miljömärkt”!
Lyssna till ett föredrag om hur du kan odla utan kemikalier och bli ”miljömästare i trädgården”!

En ny aktivitet är ”Ekoglögg i advent”. Vi träffas för att umgås och diskutera runt ”vad kan du göra”.
                       VARMT VÄLKOMNA TILL HÖSTENS AKTIVITETER!

Eivor Niklasson, ordförande

Välkomna till en höst med  
Naturskyddsföreningen i Danderyd!

Vi önskar flera aktiva i naturvårdsarbetet!  
Hör av dig till någon av oss nedan.


