
Naturskyddsföreningen i Danderyd
Höstprogrammet 2018

OKT
Årets svamputflykt

Lördagen den 6 oktober 
kl 10.00–ca 13.00

Följ med på vår populära 
svamputflykt i Rinkebyskogen 
tillsammans med svampexperten 
Kjell Jogrenius.
Medtag svampkorg och matsäck.
Hjärtligt välkomna!
Samling: Vi träffas vid parkeringen 
vid Danderyds Golfklubb vid 
korsningen Danarövägen/
Edsbergsvägen. Om du åker 
kollektivt, tag buss 607 till 
Danarövägens hållplats.
Upplysningar: Lena Christofersson, 
tfn 0733-128928.

Miljövänliga veckan:  
Ta vara på det vi har

1/10-7/10

Vi vill inspirera till att konsumera 
mindre och mer hållbart! Att vårda 
och se värdet i våra saker och få dem 
att leva ett varv till.

Under vecka 
40 ger vi tips 
på hur du kan 
fixa, laga, vårda 
och återbruka 
genom 
utställningar 
på kommunens 
bibliotek.

Spaning efter höstens 
flyttfåglar, Täbykretsen 

Lördag den 6 oktober eller 
söndagen den 7 oktober kl 09.00 

Vilka fåglar flyttar söderut? 
Tillsammans 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 4 oktober,  
tfn 08-756 31 32.   

NOV
Locka bin och humlor till 
trädgården!

Föredrag och diskussion 
Måndagen den 5 november  
kl 19.00-ca 20.30

Det surrar i trädgårdsvärlden och vi 
är många som vill bidra till biologisk 
mångfald och goda skördar utan 
kemiska bekämpningsmedel. 

Hur skapar man en vacker och 
inbjudande trädgård där bin och 
humlor och andra pollinerare – och 
deras larver - trivs? Som gynnar 
nyttoinsekter och minskar skador på 
frukt och bär och grönsaker. Vilka 
träd och buskar och blommor bör 
står högst på önskelistan? 
Vår stadsträdgårdsmästare Karin 
Almén och kommunens ekolog 
Karin Lönnberg berättar om 
pollinatörernas betydelse och ger 
tips och goda råd för en vacker och 
miljövänlig trädgård.   
Plats: sal Mörbygården, Kevinge 
Servicehus, Edsviksvägen 1A.
Upplysningar: Lena Christofersson, 
tfn 0733-128928.

Hur mår Edsviken? 

Föredrag och diskussion om 
historia, nutid och framtid

Torsdagen den 29 november  
kl 18.00 – ca 20.00

Towe Holmborn, Sollentuna, 
är samordnare för Edsvikens 
Vattensamverkan. Hon berättar 
för oss om hur kommunerna 
samarbetar för att förbättra 
vattenkvaliteten i viken. Tänk 
igenom vad du tycker är viktigt! 
Kom med frågor, synpunkter och 
förslag!
Plats: sal Mörbygården, Kevinge 
Servicehus, Edsviksvägen 1A
Upplysningar: Eivor Niklasson  
tfn 0708-86 22 20. 

DEC
Ekoglögg i advent

Söndagen den 9 december  
kl 15.00-ca 16.30

Hur kan vi hjälpas åt för att på bästa 
sätt värna vår fina natur? Vi träffas 
i december för att utbyta tankar och 
idéer. Alla är välkomna, särskilt nya 
medlemmar! Vi bjuder på ekologisk 
glögg och lussebullar.
Plats: Samlingslokalen Vagnslidret, 
Sätraängskyrkan, Sjöbergsvägen 32. 
Om du åker kollektivt, tag buss 607 
till Sätra prästgård.
Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 0708-86 22 20. 
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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

När du läser detta är valet avklarat. Hoppas att vi röstat fram en ledning som prioriterar  
klimat och miljö. Många konkreta åtgärder kan genomföras på det lokala planet.

Höstprogrammet innehåller aktiviteter, som vill inspirera dig till att leva mera miljösmart.
Miljövänliga veckan har i år temat ”Ta vara på det vi har”  –  hur kan vi fixa, vårda och återbruka?  

Besök våra utställningar på biblioteken!
Under trädgårdsföredraget lär vi oss att odla miljövänligt och skapa en trädgård där både djur och växter trivs.
Den 29 november kan du lyssna på ett föredrag om tillståndet i Edsviken  –  vad har gjorts, vad görs i dag, 

vilka planer finns för framtiden och vad kan du göra för att förbättra vattenkvaliteten!  
Tack för att du stödjer oss – tillsammans gör vi skillnad.

Eivor Niklasson, ordförande 

Välkommen till höstens aktiviteter

Eivor Niklasson, ordförande 
0708-86 22 20

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

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 2018.  
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.

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