
FEB
Holkhögskola, Täbykretsen

Söndagen den 17 februari 
kl 10.00-12.00

Vi håller oss inomhus och snickrar 
holkar av olika slag, för mesar, flad-
dermöss eller kanske bin? Hasse 
berättar om olika önskemål när det 
gäller boende i naturen. Målet är att 
alla har en färdig holk med sig hem. 
Du är välkommen oavsett ålder och 
snickarvana! Tag med något gott 
till fikapausen. Antalet deltagare är 
begränsat. 
Anmälan till Hasse Nordin,  
tfn 08-756 31 32, senast den  
11 februari. MAJ 

Lär dig känna igen de vanli-
gaste fåglarna, Täbykretsen

Lördagen den 11 eller söndagen 
den 12 maj kl. 10.00–12.00 

Nybörjare i fågelskogen? Då är du 
välkommen att följa med Hasse 
Nordin på en utflykt till fåglarnas 
spännande värld. Vi lär oss att 
känna igen de vanligaste fågellätena 
och övar oss i att hitta fåglarna med 
kikaren. Tag med kikare om du har, 
och något gott till fikarasten. Vi träf-
fas vid Ullna Strand. 
Anmälan till Hasse Nordin,  
tfn 08-756 31 32, senast torsdag  
den 9 maj. 

Natur- och kulturvandring  
i Svalnäs

Söndagen den 12 maj  
kl 10.00-ca 12.00

Vi vandrar bland de gamla villorna 
i Svalnäsområdet och studerar både 
natur och kultur. Våra guider är 
Carl Ove Hofman-Bang, Samfundet 
Djursholms Forntid och Framtid och 
Sten Hellqvist, Naturskyddsförening-
en. Samling vid Stora villan i Svalnäs, 
det som är Svalnäs gästhem idag.
Upplysningar: Sten Hellqvist,  
tfn 08-753 22 68. 

MAR 

De gröna kilarnas dag,  
vandring i Rinkebyskogen

Söndagen den 19 maj  
kl 10.00-ca 12.00

Vilka planer finns för Rinkeby-
skogen, vårt nya naturreservat? Vi 
vandrar med Jan Bergsten, Dande-
ryds kommunekolog, längs gamla 
och nya kraftgatan och får veta mer 
om värdet av skog och våtmarker 
och öppna fält. 
Vi börjar – och avslutar - vid 
Danderyds Golfklubb, korsningen 
Danarövägen/Edsbergsvägen. Om 
du åker kollektivt, tag buss 607 till 
Danarövägens hållplats. 
Upplysningar: Kjell Rosén,  
tfn 070-771 42 48.

Ekebysjön runt

Söndagen den 26 maj  
kl 07.00-ca 10.00

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
De vilda blommornas dag 

Lördagen den 15 juni 
kl 09.00–ca 13.00

När sommaren är som vackrast 
vandrar vi längs med kanalen från 
Nora träsk och runt Borgenudden. 
Vandringen leds även i år av vår 
kunnige botanist Martin Cravener
Samling där kanalen börjar vid  
Borgenvägen. Medtag matsäck.
Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 0708-86 22 20.

Naturskyddsföreningen i Danderyd
Vårprogrammet 2019

Årsmöte, som du härmed 
kallas till

Onsdagen den 20 mars, kl 18.00  
Ordinarie årsmöte hålls i sal 
Mörbygården, Kevinge Service-
hus, Edsviksvägen 1A. 

Plaster ställer till stora problem 
i miljön, inte minst i vattendrag, 
sjöar och hav. Efter årsmötet 
berättar Petra Wallberg, som är 
ekotoxikolog och arbetar på  
Formas, ett forskningsråd för 
hållbar utveckling, om hur plas-
ter sprids och hur vi kan förhin-
dra utsläpp. Det blir frågestund 
och diskussion. 
Vi bjuder på kaffe och tårta.  
Välkomna! 
Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 0708-86 22 20.  

PLASTSOPOR

Föredrag och  
diskussion

Föredrag och  
diskussion
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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

Välkomna till en vår med  
Naturskyddsföreningen i Danderyd

Vi erbjuder ett omväxlande program med en del årligen återkommande programpunkter som  
Lär känna de vanligaste fåglarna, Ekebysjön runt och De vilda blommornas dag.

På De gröna kilarnas dag gör vi en vandring i vår del av Rösjökilen guidade av vår kommunekolog  
Jan Bergsten, som berättar om  återskapandet av våtmarker, skötsel och framtida planer för kilen.
Till årsmötet har vi bjudit in ekotoxikolog Petra Wallberg, som kommer att tala om problemet med  

plaster i natur och vattendrag. Efteråt blir det frågestund och diskussion
Tack för att du stöder oss och varmt välkommen till vårens aktiviteter! 

Eivor Niklasson, ordförande 

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

Sten Hellqvist, ledamot 
753 22 68

Kjell Rosén, ledamot 
0707-71 42 48

Maria Edwall, suppleant 
mia.edwall55@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.


