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MAJ 

NATUR    SNOKARNA
En upplevelsestig  
i Rinkebyskogen

Lördagen den 19 februari  
kl 11.00-ca 12.00

Hur luktar en stam, en växt, en sten?
Lupptäcka, lukta, lyssna och känn, 
kanske smaka och bara vara. 
Om vädret tillåter steker vi krabbe-
lurer över öppen eld och avslutar 
med fika.
Samling vid parkeringen vid  
Danderyds Golfklubb. 
Anmälan senast: 17 februari. 

Lavar och mossor  
i Altorp skogen.

Lördagen den 26 mars 
kl 11.00- ca 12.00

Vi snokar med lupp upp de vanli-
gaste arter av lavar och mossor i 
Altorpskogen.
Samling vid Altorp station. 
Anmälan senast: 24 mars.

Vårtecken-bingo  
i Ekebysjöns naturreservat 

Lördagen den 23 april 
Kl 11.00-ca 12.00

Har vårens blommor kikat fram ur 
jorden? Kanske hittar vi gullviva, 
blåsippa, vårlök, tussilago? 
Samling vid Naturskolan. 
Anmälan senast: 21 april.

Åldersgrupp: 3-10 år, varje barn 
med medföljande vuxen.
✿ Antal platser: 10 barn
✿  Anmälan via mail till: 

natursnokarna.danderyd@gmail.
com

Obs! Mer info, uppdateringar och 
aktuella datum hittar du på 
            Facebook:  
            Natursnokarna Danderyd

De vilda blommornas dag 

Lördagen den 11 juni 
kl 09.00–ca 13.00

När sommaren är som vackrast 
vandrar vi över ängarna vid Sätra-
ängskyrkan. Vandringen leds som 
vanligt av vår kunnige botanist 
Martin Cravener.
Samling vid kyrkans parkering. Buss 
607 från Mörby Centrum. Medtag 
matsäck.
Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 0708-86 22 20

Ekebysjön runt

Söndagen den 29 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.   

Onsdagen den 30 mars, kl 18.00 

Ordinarie årsmöte hålls i sal 
Mörbygården, Kevinge Servicehus, 
Edsviksvägen 1A. 
Efter årsmötet  berättar Victoria 
Markund och Gunnar Landgren 
om den romantiska trädgård de 
skapat kring den vackra Blanche-

Årsmöte, som du härmed kallas till
gården från 1750, utifrån den gamla 
trädgårdens gångar och rabatter.  
En natur- och kulturgärning, som 
fått utmärkelsen Årets trädgård. 
Vi bjuder på kaffe och tårta.  
Välkomna! 
Upplysningar: Eivor Niklasson,  
tfn 0708-86 22 20.

Lär dig känna igen de  
vanligaste fåglarna,  
Täbykretsen

Lördag den 14 eller söndag den 
15 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, där Ullna Allé slutar. 
Anmälan till Hasse Nordin,   
tfn 08-756 31 32, eller  
0706-80 50 32,  
senast torsdag  
den 13 maj. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se aktuell information om våra aktiviteter på hemsidan www.danderyd.naturskyddsforeningen.se

JUNIMARSMARS 
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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

Pandemin fortsätter att påverka våra liv. Vi hoppas på 
ett lugnare år 2022, men har planerat Vårprogrammet 
efter nu gällande restriktioner och inbjuder därför  
enbart till utomhusaktiviteter.

För några år sedan genomförde Naturskyddsföreningen 
”Operation rädda bina” där ni uppmanades att göra en 
insats för våra vilda bin och andra pollinatörer  –  köp 
mer ekologiskt, låt en del av gräsmattan bli äng, plantera 
bivänliga blommor eller bygg ett vildbihotell. Kommu-
nen har hörsammat uppmaningen och du finner i dag 
vildbihotell och oslagna gräsytor på många platser inom 
kommunen. Följ med på några av våra vandringar och 
observera om åtgärderna medfört eventuella förändring-
ar i flora eller fauna.

Vi fortsätter att bevaka vad som händer inom kommu-
nen. Under 2021 fick vi på remiss förslag till ny Över-
siktsplan, ny Vattenplan samt Skötselplan för Rinkeby-
skogen. Gå gärna in på hemsidan och läs våra remissvar.

Vi inbjuder våra minsta till vårens spännande Natur-
snoksvandringar med ”Mimi”.

Vi planerar att hålla årsmöte 2022 i Mörbysalen,  
Kevinge servicehus, men är beredda på att ställa om  
till ZOOM-möte om Coronaläget så kräver. Kontrollera 
på vår hemsida, danderyd.naturskyddsforeningen.se.

Varmt välkomna till vårens aktiviteter och tack för ditt 
stöd till vårt arbete.

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

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  
i Naturskyddsföreningen är det lätt ordnat.  
Sätt in 360:- (eller 420:- för hela familjen) på pg 90 19 09-2 för 2022.  
Ange namn och adress samt ”V av 116” på talongen så får Dande-
rydskretsen värvningsbidrag. Vill du direkt stödja vårt arbete här i 
Danderyd mottages tacksamt små och stora bidrag till Danderyds-
kretsens 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.

Välkomna till en vår med  
Naturskyddsföreningen i Danderyd


