
Vårprogrammet 2014

Naturskyddsföreningen  
i Danderyd

•

Holkbyggen, Täbykretsen 
Söndagen den 9 februari, kl 10.00-12.00 

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. Tag 
med något gott till fikapausen. Plats meddelas vid anmälan.

Anmälan senast måndagen den 3 februari till Kerstin Olsson, 
070-651 44 55, eller kerstin.olsson@cajal.se. 

Årsmöte, som du härmed kallas till
Föredrag av Lennart Nylund: Hur mår våra 
sjöar och vattendrag?  
Onsdagen den 5 mars, kl 18.30

Ordinarie årsmöte hålls i sal Mörbygården, Kevinge Service-
hus, Edsviksvägen 1A. 
Efter årsmötet informerar kommunens VA-planerare,  
Lennart Nylund, om tillståndet i våra sjöar och vattendrag,  
om Edsvikens vattensamverkan och om vad vi alla kan göra för 
att bidra till en hållbar hantering av dagvattnet.
Vi bjuder på kaffe och tårta. Välkomna!

Upplysningar: Eivor Niklasson, tfn 08-755 42 46.

Grodvandring 

Runt den 4-10 april börjar grodvandringen ner till kommu-
nens 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. 

Ansvarig Eivor Niklasson, tfn 08-755 42 46.

Klädbytardagen 
Lördagen den 5 april

Klädbytardagen gör det enkelt och roligt att bidra till en bättre 
miljö! Klädbytardagen anordnas över hela landet och i år pla-
nerar vi för klädbyten också i Danderyd. Håll utkik efter mer 
information på vår hemsida!

Vårfagning och svärmande bin 
Söndagen den 27 april kl 10.00-ca 13.00 

Vi gör vårfint och räfsar ängen vid Tyrvägen/Ösbyvägen norr 
om Ekebysjön. Sten Hellqvist berättar om vad vi alla kan göra 
för att locka fjärilar, bin och humlor till våra trädgårdar. Tag 
med räfsa, kikare och något till  fikapausen. Barnvänligt!

Upplysningar Sten Hellqvist, tfn 08-753 22 68. 

Nybörjare i fågelskogen, Täbykretsen 
Lördagen den 3 maj eller söndagen den 4 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 1 maj.

Trädgårdsbesök 
Lördagen den 10 maj, kl 13.00-15.00

Utmärkelsen Årets trädgård 2013 gick till två spännande träd-
gårdar – Lillkalmars odlingsförening och bostadsrättsfören-
ingen Gandvik. I maj besöker vi Gandvik (f d Familjehotellet), 
Vendevägen 5. Helga Olsson och Britt-Marie Ingelman visar 
runt i en trädgård för glädje och gemenskap, med upphöjda 
odlingsbäddar för kryddor, bär och blommor. 

Upplysningar Lena Christofersson, tfn 08-755 59 38.
I september blir det ett besök i Lillkalmar.

Natur- och kulturvandring 
Söndagen den 11 maj kl 10.00-ca 12.00

Vi börjar vår vandring i kvarteret Gymnasiet och går sedan 
söderut till Ekebysjön via järnåldersgravfälten. Våra guider 
är Sten Hellqvist, Naturskyddsföreningen, och Inger Ström-
Billing, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Samling 
på parkeringen vid Danderyds gymnasium. 

Upplysningar Sten Hellqvist, tfn 08-753 22 68 .

De gröna kilarnas dag, ett samarrangemang 
med Sollentunakretsen
Söndagen den 18 maj, kl 10.00-ca 14.00

Vandring i norra Törnskogen - påtänkt naturreservat. Här 
finns stora nyckelbiotoper, en fantastisk vildmarksstrand och 
en mosse att återställa. Vi tar lunchpaus hos bävrarna vid Norr-
viken. Ta med matsäck. Guide är Herbert Henkel.
Samling vid Fornboda busshållplats. Samåk - det finns få  
P-platser.

Upplysningar: Eivor Niklasson, tfn 08-755 42 46

Ekebysjön runt  
Söndagen den 25 maj kl 07.00-ca 10.00

Försommarvandring runt Ekebysjön med Sten Hellqvist till  
fågelsång och bland fagra blomster. Tag med kikare och mat-
säck. Vi har picnic i Stora hagen. Samling vid Naturskolan.

Upplysningar Sten Hellqvist, tfn 08-753 22 68. 

De vilda blommornas dag 
Söndagen den 8 juni, kl 09.00-ca 13.00

I den vackra försommaren botaniserar vi under ledning av 
kunnig fackbotanist längs med Edsviken och Sätra ängars 
ekdungar. Samling vid bron över kanalen där Nora träsk rinner 
ut i i Borgenviken. Medtag matsäck. 

Upplysningar: Eivor Niklasson, tfn 08-755 42 46.
 



Eivor Niklasson, ordförande 
755 42 46

Lena Christofersson,  
vice ordförande 
755 59 38

Anita Enflo, sekreterare 
753 24 54

Ann Ingvar, kassör 
755 14 41

Sven-Olov Ericsson, ledamot 
755 58 04

Sten Hellqvist, ledamot 
753 22 68

Maria Edwall, suppleant,  
0760-20 53 99 

Ingrid Håstad, suppleant, 
755 21 11

Cecilia Lindblad, suppleant 
758 06 25

Maria Oldén, suppleant 
0703-52 73 50

Kjell Rosén, suppleant 
753 65 54

Inger Ström-Billing, suppleant 
755 47 47

Sätt upp programmet på anslagstavlan och/eller för in det i din kalender!
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Meddela era e-postadresser till eivor.niklas-
son@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 2014. 

Ange namn och adress samt ”V av 116” på 
talongen så får Danderydskretsen värvnings-
bidrag. Vill du direkt stödja vårt arbete här i 
Danderyd mottages tacksamt små och stora 
bidrag till Danderydskretsens pg 45 88 58-8.

Meddela era observationer och natur-
iakttagelser till: eivor.niklasson@telia.com.

I programverksamheten samarbetar vi även 
med Studiefrämjandet i Södra Roslagen.

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

”Som medlem stöder du kampen för natur  
och miljö, både globalt och lokalt. Under 2014 
ska Rinkebyskogen bli naturreservat, liksom 
tidigare Ekebysjön.
Följ oss på webben under valåret 2014!”

                      Eivor Niklasson, ordförande

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


