Naturskyddsföreningen i Danderyd
Vårprogrammet 2017

FEB APR

1. Holkhögskolan,Täbykretsen
Söndagen den 12 februari
kl 10.00-12.00

3. Miljökoll på Danderyds
sjukhus
Tisdagen den 4 april kl 18.00-19.30

Vi håller oss inomhus och snickrar
holkar av olika slag – för fåglar,
fladdermöss eller kanske bin? Hans
Nordin berättar om 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.

85 000 akutsökande, 20 000 operationer och drygt 10 000 förlossningar… Hur hanterar Danderyds sjukhus
kemikalier, läkemedel, avfall m m för
minsta möjliga miljöbelastning?

Antalet platser är begränsat.
Anmälan till Kerstin Olsson,
08-756 60 08, senast den 1 februari.

Frida Hemmingsson, miljöansvarig
på sjukhuset, berättar om miljöarbete, miljöpolicy och miljöcertifiering.
Plats: Danderyds sjukhus, hus 50,
plan 8, Stora konferensrummet.
Upplysningar: Kjell Rosén,
tfn 070-771 42 48.

4. Grodvandring

MAR

2. Årsmöte, som du härmed
kallas till
Onsdagen den 15 mars kl 18.00

Ordinarie årsmöte hålls i sal
Mörbygården, Kevinge Servicehus,
Edsviksvägen 1A.
Vi delar ut diplom till vinnarna i
höstens fototävling, Chris Magnusson (kategori Djur) och Cecilia
Wemgård (kategori Växter/Natur).
Diplom får också vinnarna av Årets
trädgård, Lena och Åke von Schmalensee, som efter årsmötet berättar om hur de med entusiasm och
idogt arbete skapat en lummig och
blomstrande oas, en gammaldags
trädgård som perfekt passar det
gamla huset från 1700-talet.
Vi besöker deras trädgård den 3 juni.
Vi bjuder på kaffe och tårta.
Välkomna!
Upplysningar: Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46.

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. Vi har sett
färre grodor de senaste åren. Håll
extra koll och berätta gärna om dina
iakttagelser.
Ansvarig: Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46.

MAJ

6. Nybörjare i fågelskogen? Lär
känna de vanligaste fåglarna,
Täbykretsen
Lördagen den 13 maj eller söndagen den 14 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
Ullna Strand.
Anmälan till Hans Nordin,
tfn 08-756 31 32 eller Siv Grönlund,
tfn 08-510 110 73, senast torsdagen
den 11 maj.

9. Ekebysjön runt
Söndagen den 28 maj
kl 07.00-ca 10.00

8. De gröna kilarnas dag,
vandring i södra Rösjökilen
Söndagen den 14 maj kl 10.00-ca
14.00, ett samarrangemang med
Sollentunakretsen och Täbykretsen.
Vi tittar på fornlämningar, gamla
gränsrösen, ängar och vattendrag
i södra Rösjökilen. Vi får också
tillfälle att se hur naturen utvecklats
kring den nya, nedgrävda kraftledningen. Guide är Herbert Henkel.
Medtag matsäck. Klädsel efter väder.
Vi går ca 7 km, men du kan välja att
bara gå halva sträckan.
Samling vid Sätra prästgård
kl. 10.00. Buss 607 går från Mörby
Centrum kl. 09.51 och stannar vid
Sätra kl. 09.56. Återfärd med buss
607 från Smedstorp.
Ansvarig: Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46.

9. Natur- och kulturvandring
Söndagen den 21 maj,
kl 10.00-ca 12.00, ett samarrange
mang med Samfundet Djursholms
Forntid och Framtid
Vi gör en rundvandring utefter
kvarteren Tegelhagen, Odinslund,
Midgård och tillbaka till Tegelhagen.
Våra guider är Inger Ström-Billing
från Samfundet och Sten Hellqvist
från Naturskyddsföreningen.
Samling kl 10.00 vid Djursholms
värdshus, Vendevägen 5.
Upplysningar: Sten Hellqvist,
tfn 08-753 22 68.

Försommarvandring runt Ekebysjön
med Sten Hellqvist till fågelsång
och bland fagra blomster. Tag med
kikare och matsäck. Vi har picknick
i Stora hagen. Samling vid Naturskolan.
Upplysningar: Sten Hellqvist,
tfn 08-753 22 68.

JUNI

10.Trädgårdsbesök
Lördagen den 3 juni kl 10.00-12.00
Välkommen att besöka Årets trädgård. Lena och Åke von Schmalensee
visar runt och berättar om alla blommor och buskar i sin gammaldags
trädgård i Svalnäs allé 22.
Upplysningar: Lena Christofersson,
tfn 0733-12 89 28.

11. De vilda blommornas dag
– Ängsö nationalpark
Söndagen den 11 juni
ca kl 11.00-18.00
Vi åker med färja från Vaxholm till
Ängsö för att vandra genom öns
hagmarker och slåtterängar när
vårblommorna är som vackrast. Vår
kunnige botanist, Martin Cravener,
guidar. På ön finns ingen servering,
så medtag lunch och fika.
Anmälan till Eivor Niklasson,
tfn 08-755 42 46. Vid anmälan får
ni upplysning om priser och exakta
tider.
Annonseras även på hemsidan

SE ALLA FINALISTER I HÖSTENS FOTOTÄVLING!
Välkommen att se alla fina bidrag som gick till final i höstens
fotoutställning ”Ut och njut”!
Stocksunds bibliotek 24 februari-17 mars.
Vernissage fredagen den 24 februari, kl 16-18, där du också
får träffa några av fotograferna.
Fotona kommer att visas på Djursholms bibliotek 20-31 mars och
eventuellt på fler bibliotek, håll utkik på vår och bibliotekens hemsidor.
Upplysningar: Kjell Rosén, tfn 070-771 42 48.

FÖRENINGSBREV

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

Välkomna till en vår med
Naturskyddsföreningen i Danderyd!
I din hand håller du ett program med många spännande aktiviteter.
Vi fortsätter att kolla miljöarbetet inom kommunen. I år är det dags att ta del av
Danderyds sjukhus miljöarbete.
På årsmötet berättar vinnaren av Årets trädgård hur man skapar en gammaldags
trädgård – som vi besöker i juni. Under vår och försommar ger vi oss ut i naturen följ med på natur- och kulturvandring i Rösjökilen, utfärd till Ängsö Nationalpark
och inte att förglömma vår årliga vandring runt Ekebysjön.
Varmt välkommen till vårens aktiviteter!
Eivor Niklasson, ordförande

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

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

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!

Eivor Niklasson, ordförande
755 42 46

Kjell Rosén, ledamot
0707-71 42 48

Lena Christofersson
vice ordförande
0733-12 89 28

Maria Edwall, suppleant
0760-20 53 99

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 Studiefrämjandet
i Södra Roslagen.

Anita Enflo, sekreterare
0705-21 48 24
Ann Ingvar, kassör
0706-22 22 52
Sven-Olov Ericson, ledamot
755 58 04

Ingrid Håstad, suppleant
0734-12 62 79
Cecilia Lindblad, suppleant
758 06 25
Linda Söderberg, suppleant
0761- 48 31 32

Sten Hellqvist, ledamot
753 22 68

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

w w w. s t u d i o b a n g . s e

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 Danderydskretsen värvningsbidrag. Vill du direkt stödja vårt arbete här i Danderyd
mottages tacksamt små och stora bidrag till Danderydskretsens
pg 45 88 58-8.

