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Naturskyddsföreningen i Danderyd
Höstprogrammet 2022

NOV
Att ta hand om livet under 
ytan. Föredrag om tillståndet 
i Östersjön. I samarbete med 
Marina läroverket

Onsdagen den 23/11  
kl:18.00 – ca 20.00

Östersjön är ett hav i kris. Sofia 
Wikström, forskare inom arter och 
livsmiljöer på Stockholms Universi-
tets Östersjöcentrum berättar vad vi 
kan göra.
Plats: Marina Läroverket, Ankarvä-
gen 6, Flaggskeppet, sal Storen
Dörrarna låses automatiskt 18.30.
Upplysningar Cecilia Lindblad  
070-985 02 51

SEPT
Studiebesök vid båttvätten i 
Stocksund.  
Hur ska vi undvika giftig  
bottenfärg.

Torsdagen den 15 September 
kl. 18.00

Varje vår målas Sveriges fritidsbåtar 
med ca 700 000 liter giftig båtbot-
tenfärg. Odd Klofsten, hållbarhets-
samordnare på Marina läroverket 
berättar hur man hindrar giftig 

bottenfärg från att läcka ut i våra 
vatten.
Läs gärna på inför besöket www.
batbottentvattenstocksund.se/om
Plats: Stocksunds hamn, vid sjösätt-
ningsrampen.

Årets svamputflykt

Lördagen den 24 September 
kl.10.00 –13.00

 

Vill du lära dig om svampar? Följ 
med på vår populära utflykt i 
Rinkebyskogen tillsammans med 
svampexperten Kjell Jogrenius. Ta 
med en matsäck.

Plats: Vi träffas vid 
parkeringen vid 

Danderyds Golf-
klubb korsningen 

Danarövägen/
Edsbergsvägen. Du 

som åker kollektivt tar 
bussen 607 till Danarö-

vägens hållplats.
Upplysningar: Eivor Niklasson 
070-886 22 20

    OKT    
Miljövänliga veckan 

Vecka 40
Ta vara på det vi har!

 
Vi vill inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart! Att vårda 
och se värdet i våra saker och att få dem att leva ett varv till.
Se våra utställningar på kommunens bibliotek i Djursholm, Enebyberg, 
Mörby Centrum och Stocksund.

DEC
Ekoglögg i advent

Söndagen den 11 december 
kl 15:00– ca 16:30

Vi får lära oss mer om Ösbysjön. 
Lars Avellan, Ösbybadets vänner, är 
föredragshållare och svarar på våra 
frågor.Välkomna att utbyta tankar 
och ideer om hur vi ska förbättra vår 
miljö.
Plats: Mörbygården, Kevinge  
Servicehus,  
Edsviksvägen 1A.  
Upplysningar: Eivor Niklasson 
070-886 22 20 
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Sätt upp programmet på anslagstavlan och/eller för in det i din kalender!

Äntligen – efter några år med Covidrestriktioner kan vi denna höst åter erbjuda ett fullt program!

I år kommer vi att betona två miljöproblem – tillståndet i Östersjön och ljusföroreningar.

När det gäller Östersjön samarbetar vi med Marina gymnasiet. Deltag i våra sammankomster och 
lär dig mera om överfiske, föroreningar och vad vi alla kan göra för att förbättra  

tillståndet i vårt innanhav.

Vi har tidigare lyft fram vikten av biologisk mångfald för att rädda bin, fjärilar och andra  
pollinerare. Vad vi ofta glömmer är att det också finns nattlevande pollinerare. Dessa är  

programmerade för att navigera efter månen och blir helt desorienterade av all belysning.  
Vi vill uppmana er att se över er utomhusbelysning. Tag bort eller släck ner! Det gynnar inte  

bara våra nattflyn utan sänker dessutom elförbrukningen, vilket är av stor vikt i dag.

Hoppas att du finner något som intresserar just dig.  
Tack för att du stöder oss och varmt välkommen till någon aktivitet!

Eivor Niklasson, ordförande

Välkommen till en höst med Naturskyddsföreningen i Danderyd

Om du inte är medlems är det lätt ordnat.  
Gå in på hemsidan och klicka på bli medlem nu: 
www.danderyd.naturskyddsforeningen.se

Medlemsavgift:

Ordinarie medlemskap: 30 kr/månad 
(16 kr/månad för dig under 26 år)
Familjemedlemskap: 35 kr/månad 
(gäller för hela hushållet)

Maila gärna naturobservationer till:
annryberg@me.com 
så publicerar vi dem på hemsidan.

Vi som är aktiva i föreningen:

Eivor Niklasson, ordförande 070-886 22 20
Cecilia Lindblad, vice ordförande 070-985 02 51
Ann Ingvar, kassör 070-622 22 52
Cecilia Åhlberg, sekreterare 073-239 49 93
Anita Enflo, bitr. sekreterare 070-521 48 24
Ann Ryberg, programansvarig 072-583 88 27
Dionne Valois, natursnokarna 072-025 48 98
Sven Hellqvist, ledamot 08-753 22 68 
Kjell Rosén, ledamot  070-771 42 48
Ingrid Håstad, ledamot 073-412 62 79

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


