
FEB
1. Holkbyggen, Täbykretsen 

Söndagen den 8 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  
2 februari till Kerstin Olsson,  
08-756 60 08. 

2. Årsmöte, som du härmed 
kallas till

Onsdagen den 18 februari 
kl 18.30 

Obs! Gå in på vår hemsida och 
läs om Stadgeändringar, som ska 
antas på årsmötet. 

Föredrag av Jan Bergsten:  
Hur mår våra grönområden?  

Ordinarie årsmöte hålls i sal 
Mörbygården, Kevinge Servicehus, 
Edsviksvägen 1A. 

Efter årsmötet informerar kom-
munens parkingenjör, ekolog Jan 
Bergsten, om vad som är på gång 
inom våra grönområden - åter-
ställning av Rinkebyskogen, slåt-

tersystem, åtgärder som befrämjar  
biologisk mångfald, återskapande 
av vattensamlingar m m. 

Vi bjuder på kaffe och tårta.  
Välkomna!

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

APR
3. Kyrkans miljösamvete

Onsdagen den 8 april  
kl 19.00-ca 21.00

Församlingens miljöarbete i 
fokus: Solfångare, bikupor och 
får på åkern, men hur är det med 
återvinning och upphandlingar? 
Detta och mycket annat tillsam-
mans med ekologiskt kyrkkaffe.

Plats: Församlingshuset vid  
Danderyds kyrka

Upplysningar: Kjell Rosén,  
tfn 08-753 65 54.

4. Grodvandring 

Runt den 4-10 april börjar grod-
vandringen 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. 

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

5. Klädbytardagen 

Lördagen den 18 april

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

MAJ
6. Nybörjare i fågelskogen, 
Täbykretsen 

Lördagen den 9 maj eller söndagen 
den 10 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 7 maj.

7. Natur- och kulturvandring 

Lördagen den 9 maj  
kl 10.00-ca 12.00

Vi gör en vandring i Svalnäsom-
rådet och går bland annat längs 
gravkullarna. Våra guider är Inger 
Ström-Billing, Samfundet Djurs-
holms Forntid och Framtid och 
Sten Hellqvist, Naturskyddsfören-
ingen. Samling på parkeringen vid 
Djursholms Golfklubb.

Upplysningar: Sten Hellqvist,  
tfn 08-753 22 68 .

8. De gröna kilarnas dag, i år 
ett samarrangemang med 
Sällskapet Amorina 

Onsdagen den 20 maj 
kl 18.00-ca 20.00

Cedergrenska parken i Stocksund 
är en del av Stockholms gröna 
kilar, med exotiska barrväxter, en 
gammal fruktträdgård, klippor 
och badmöjligheter. Vi gläds åt att 
allmänheten fortsatt har tillträde 
till stranden. Många goda krafter 
har bidragit till detta!

Stadsträdgårdsmästare Karin  
Almén visar upprustning av stran-
den och berättar om skötselarbetet.  
Ta med kaffekorgen!

Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 08-755 42 46 

 

9. Ekebysjön runt  

Söndagen den 31 maj  
kl 07.00-ca 10.00

Försommarvandring runt Ekeby-
sjön med Sten Hellqvist till fågel-
sång 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 14 juni 
kl 09.00-ca 13.00

I den vackra försommaren vand-
rar vi längs stranden vid Svalnäs 
under ledning av vår kunnige 
botanist, Martin Cravener.  
Samling vid Ranängens båtupp-
läggningsplats, Väringavägen. 
Medtag matsäck. 

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