Naturskyddsföreningen i Danderyd
Vårprogrammet 2016

FEB APR

1. Holkhögskolan,Täbykretsen

3. Miljökoll på Mörby Centrum

Söndagen den 7 februari
kl 10.00-12.00

Måndagen den 11 april
kl 18.00-ca 20.00

Vi håller oss inomhus och snickrar
fågelholkar av olika slag. Hans
Nordin berättar om fåglars olika
önskemål när det gäller boendet.
Målet är att alla har en färdig holk
med sig hem. Du är välkommen
oavsett ålder! Tag med något gott
till fikapausen. Plats meddelas vid
anmälan.
Antalet platser är begränsat.
Anmälan till Kerstin Olsson,
tfn 08-756 60 08.

MAR

2. Årsmöte, som du härmed
kallas till
Måndagen den 14 mars kl 18.00

Föredrag av Jonas Qvarfordt: Min
roll som miljösamordnare
Ordinarie årsmöte hålls i sal
Mörbygården, Kevinge Servicehus,
Edsviksvägen 1A.
Efter årsmötet berättar kommunens miljösamordnare, Jonas
Qvarfordt, om rollen som samordnare, miljöarbetet i kommunen
och om kommande miljöprogram.
Vi delar också ut diplom till
vinnarna av Årets trädgård, Eva
Johansson och Luong Ly, Ekbacksvägen 28. Vi besöker dem i
september, då den första höstkylan förstärkt färgerna i deras spännande trädgård med en känsla av
Orienten.
Vi bjuder på kaffe och tårta.
Välkomna!
Upplysningar: Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46.

Möte med Göran Andersson från
Diligentia/Skandia Fastigheter. Vi
pratar om fastighetsägarens miljöoch hållbarhetsplaner för ny- och
ombyggnaden av Mörby Centrum.
Plats: Skandia Fastigheters köpcentrumkontor i Mörby Centrum,
hiss 4 eller 5, våning 6
Upplysningar: Kjell Rosén,
tfn 08-753 65 54.

4. Grodvandring
Runt den 4-10 april börjar grodvandringen ner till kommunens
sjöar. Håll utkik efter ”Varning
för grodor”-skyltarna. Vandringen
sker i skymningen varma och
fuktiga kvällar. Kör försiktigt! Gå
ut på en grodräddarpromenad och
hjälp dem över vägen vid behov.
Förra året såg vi inte många
grodor på väg till Nora Träsk. Håll
extra koll i år och berätta gärna
om dina iakttagelser.
Ansvarig: Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46.

MAJ

6. Lär känna de vanligaste
fåglarna,Täbykretsen
Lördagen den 14 maj eller
söndagen den 15 maj
kl 10.00-12.00

Välkommen att följa med Hans
Nordin på en utflykt i fåglarnas
spännande värld. Lär dig känna
igen de vanligaste fåglarna och
deras sång! Tag med kikare om du
har och något gott till fikarasten.
Samling vid Prästgårdsängarna,
Täby kyrkby.
Anmälan till Siv Grönlund,
tfn 08-510 110 73, senast
torsdagen den 12 maj.

8. De gröna kilarnas dag,
Vandring på Bogesundslandet
Söndagen den 15 maj, Täbykretsen
och Vaxholmskretsen
Bogesundslandet har områden
med höga naturvärden och nyckel
biotoper. Vi kommer att vandra
genom hällmarker och det vackra
kulturlandskapet och får guidning
både vad gäller natur och områdets historia. Bra vandringsskor
och en rejäl matsäck behövs.
Se Täbykretsens hemsida för
information om tid och plats.
Anmälan till Eva-Kristina Portén,
tfn 08-756 52 08

9. Ekebysjön runt
Söndagen den 29 maj
kl 07.00-ca 10.00
Försommarvandring runt Ekeby
sjön med Sten Hellqvist till fågelsång och bland fagra blomster.
Tag med kikare och matsäck. Vi
har picnic i Stora hagen.
Samling vid Naturskolan.
Upplysningar: Sten Hellqvist,
tfn 08-753 22 68.

JUNI

10. De vilda blommornas dag
Söndagen den 12 juni
kl 09.00-ca 13.00
I den vackra försommaren vandrar vi längs den nedlagda järnvägen i Djursholm – Eddavägslinjen
– där många spännande växter
har etablerat sig. Vandringen leds
av vår kunnige botanist, Martin
Cravener. Samling vid busshållplatsen vid rondellen, Djursholms
torg. Medtag matsäck.
Upplysningar: Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46.

