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FEB
Holkhögskola, Täbykretsen

Söndagen den 9 februari  
kl 10.00-12.00

Vi håller oss inomhus och snickrar 
holkar av olika slag, för mesar, 
fladdermöss 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  
3 februari.

MAJ 
Lär dig känna igen   
de vanligaste fåglarna, 
Täbykretsen

Lördag den 16 eller söndag  
den 17 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, 
annars får du låna en och provkika 
i Hasses tubkikare. Tag med något 
gott till fikarasten. Vi träffas vid 
Ullna Strand. 
Anmälan till Hasse Nordin,  
tfn 08-756 31 32, senast torsdag  
den 14 maj. 

De gröna kilarnas dag,  
Följ med till öarna i Stora 
Värtan

Söndagen den 17 maj 

Vi planerar en båttur till öarna i 
Stora Värtan – Danderyds första 
naturreservat –  på de gröna kilarnas 
dag. 
Håll koll på vår hemsida för tider 
och praktiska detaljer!

Ekebysjön runt

Söndagen den 31 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.   

JUN
De vilda blommornas dag 

Lördagen den 13 juni  
kl 09.00–ca 13.00

När sommaren är som vackrast 
vandrar vi över ängarna och genom 
skogen vid Eneby gård. Vandringen 
leds som vanligt av vår kunnige 
botanist Martin Cravener.
Samling vid Eneby gård. Medtag 
matsäck. Du som behöver skjuts, hör 
av dig till Eivor.
Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 0708-86 22 20. 

trädgårdens gångar och rabatter 
kring den vackra Blanchegården 
från 1750. En natur- och 
kulturgärning!  
Vi bjuder på kaffe och tårta. 
Välkomna! 
Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 0708-86 22 20.  

Trädgårdsbesök: Välkommen 
till Blanchegården!

Måndagen den 29 juni  
kl 18.00–ca 20.00

Välkommen att besöka Årets träd-
gård! Victoria Marklund och Gunnar 
Landgren visar oss runt bland blom-

Årsmöte, som du 
härmed kallas till

mande rosenbuskar och knotiga gam-
la fruktträd i sin underbara trädgård 
kring Blanchegården från 1750. 
Noragårdsvägen 36. Parkering på 
Nora Torg. 
Upplysningar: Lena Christofersson, 
tfn 0733-12 89 28.

NATUR    SNOKARNA

Vad vaknar i naturen om våren?

Söndagen den 15 mars  
kl 10.00–ca 12.00

Natursnokarna upptäcker våren i 
Altorpskogen. Vi snokar runt stenar 
och snår för att se vilka som är vakna. 
Vilka småkryp tittar fram?
Samling vid Altorps Station.
Anmälan senast: 12 mars 

Vilka simmar i Ekebysjön?

Söndagen den 17 maj 
kl 10.00–ca 12.00 

Natursnokarna ska upptäcka 
fågellivet i Ekebysjön. Vilka känner 
du igen?
Samling vid Naturskolan.  
Anmälan senast: 14 maj

Åldersgrupp: 3-7 år
Antal platser: 12 (varje barn med  
vuxet sällskap)
Bra att ha: Kläder efter väder
Anmälan till:  
Mimi Valois 0720-25 48 98
Mer info och uppdateringar finns på 
Facebook: Natursnokarna Danderyd

Måndagen den 16 mars, kl 18.00  
Ordinarie årsmöte hålls i sal 
Mörbygården, Kevinge Servicehus, 
Edsviksvägen 1A. 

Vi delar ut diplom för Årets trädgård 
till Victoria Markund och Gunnar 
Landgren. Efter årsmötet  berättar 
de om den romantiska trädgård 
de skapat utifrån den gamla 
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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 ännu en vår med  
Naturskyddsföreningen i Danderyd

I dag är nyheter om klimat och natur ofta dystra, men vi kan alla genom vårt sätt att leva göra en insats för att hindra den 
negativa utvecklingen.  I Vårprogrammet finner du aktiviteter som vill inspirera till en insats för att öka den biologiska 
mångfalden. Lär dig hur man tillverkar och sätter upp fågelholkar. Låt dig inspireras av besöket i Årets trädgård till att 

själv skapa en omväxlande och artrik trädgård! 

Följ med på någon av våra årligen återkommande vandringar i Danderyds natur för att observera eventuella förändringar 
i flora eller fauna och fundera över vad vi kan göra för att skapa en positiv utveckling.

Vi har startat en Natursnoksverksamhet, som bjuder på vandringar och aktiviteter för barn. Vi gläder oss åt att kunna 
erbjuda naturupplevelser även för de minsta och hälsar vår natursnoksledare ”Mimi” välkommen i kretsen.     

Varmt välkomna och tack alla för att ni stödjer oss!

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 
0709-85 02 51

Titta in på vår hemsida:  
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 2020.  
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.


