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Naturskyddsföreningen i Danderyd
Höstprogrammet 2019

SEPT
Årets svamputflykt

Lördagen den 14 september 
kl 10.00–ca 13.00

Vill du lära dig mer om svampar? 
Följ med på vår populära utflykt i 
Rinkebyskogen tillsammans med 
svampexperten Kjell Jogrenius.
Ta med korg och matsäck.
Hjärtligt välkomna!
Samling: Vi träffas vid parkeringen 
vid Danderyds Golfklubb vid kors-
ningen Danarövägen/Edsbergsvä-
gen. Du som åker kollektivt tar buss 
607 till Danarövägens hållplats.
Upplysningar: Lena Christofersson, 
0733-128928.

OKT
Spaning efter höstens  
flyttfåglar, Täbykretsen

Lördagen den 5 oktober eller  
söndagen den 6 oktober kl 09.00

Vilka fåglar flyttar söderut? Tillsam-
mans 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 3 oktober,  
08-756 31 32, eller 0706-80 50 32.

Följ med till öarna i  
Stora Värtan

Söndag 13 oktober  
kl 10.00- ca 13.00

Vi besöker några av öarna i Stora 
Värtan – Danderyds första natur-
reservat – och undersöker växt-, 
fågel- och djurlivet. Medtag kikare 
och matsäck. Kostnad 100 kr. 
Samling: Framnäsvikens hamnplan 
för vidare transport med liten båt, 
max 12 personer
Upplysningar och anmälan:  
Eivor Niklasson, 0708-86 22 20.

Miljövänliga veckan:  
Ta vara på det vi har

Vecka 40

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 – 
och dela med andra! 
Se våra utställningar på kommunens 
bibliotek i Djursholm, Enebyberg 
och Stocksund.

NOV
Antropocen och klimatkris, 
Täbykretsen

Föredrag och diskussion  
Tisdagen den 12 november  
kl 19.00-ca 21.00

Sverker Sörlin, professor i miljöhis-
toria vid KTH, skrev nyligen boken 
Antropocen, en geologisk tidsålder 

orsakad av människans extrema och 
destruktiva utnyttjande av jordens 
resurser där användningen av fos-
sila bränslen är en avgörande del. 
Med sina djupgående kunskaper 
i miljöhistoria, sitt engagemang i 
klimatfrågan samt uppdrag i Klimat-
politiska rådet är Sverker Sörlin en 
betydelsefull person i vår tid.  
Kom och ta del av hans tankar om 
då-, nu- och framtid!
Plats:  Hörsalen i Tibble gymnasium, 
vid Täby Centrum.

Fånga naturen med kameran

Lördagen den 19 oktober  
Kl 10.00- ca 12.00

Vi upptäcker naturen runt Ekeby-
sjön i höstskrud med kameran/
mobilen i hand. Inga Nathhorst, 
Danderyds fotoklubb, ger fototips 
och Sten Hellqvist, Naturskydds-
förenigen, hjälper oss att upptäcka 
naturens under. 
Samling: Naturskolan, Ekebysjön
Upplysningar: Kjell Rosén,  
070-771 42 48. 

DEC
Adventskaffe, glögg och ett 
samtal om biologisk mångfald 

Onsdagen den 11 december 
kl 18.00-ca 19.30

IPBES är en mellanstatlig panel för 
biologisk mångfald, en motsvarighet 
till IPCC inom klimatet.
Nyligen publicerade IPBES den 
globala bedömningen om biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, en 
rapport som har fått stor uppmärk-
samhet. Många arter och naturtyper 
mår dåligt  och vi står inför stora ut-
maningar. Det krävs krafttag och det 
brådskar! Vad kan göras nationellt 
och vad kan man som privatperson 
göra? 

Cecilia Lindblad,  
Naturvårdsverket, som också är 
medlem av vår styrelse, och IPBES-
panelens kontaktperson i Sverige 
berättar kort om arbetet och de 
viktigaste slutsatserna. Alla är väl-
komna, särskilt nya medlemmar!
Vi bjuder på kaffe, ekologisk glögg 
och lussebullar.
Plats: Mörbygården, Kevinge  
Servicehus, Edsviksvägen 1A.
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

I din hand håller du ett program med många spännande aktiviteter. Du känner igen en del som  
Svamputflykt, Fågelspaning och Adventsglögg.

I höst erbjuder vi även en lite annorlunda utflykt. Vi ger oss ut på Stora Värtan och besöker  
några av öarna - Danderyds första naturreservat.

Vi blir genom media ständigt påminda om klimat, stigande medeltemperatur, hotade arter och  
minskad biologisk mångfald. För att reda ut begreppen och öka förståelsen för tillståndet i världen  

anordnar vi två intressanta sammankomster.
Tillsamman med Täbykretsen har vi anordnat en föredrags- och diskussionskväll med  

professor Sverker Sörlin under temat – Antropocen och klimatkris.
Under Julglöggen diskuterar vi den senaste internationella rapporten om biologisk mångfald och  

ekosystemtjänster tillsammans med Cecilia Lindblad, styrelsemedlem och ansvarig för rapporten i Sverige.
Hoppas att du finner något som intresserar just dig. Tack för att du stöder oss och varmt välkommen!

Eivor Niklasson, ordförande 

Välkommen till en höst med Naturskyddsföreningen i Danderyd

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.


