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Naturskyddsföreningen i Danderyd
Vårprogrammet 2023

NATUR    SNOKARNA

Onsdagen den 21/3 kl 18:00 

Ordinarie möte hålls i sal. Mör-
bygården, Kevinge Servicehus, 
Edsviksvägen 1A.
Efter årsmötet berättar vinnarna 
av Årets trädgård, Gunilla Rönn-
holm och Joakim Ambrosson, om 
den spännande och artrika oas de 
skapat inom en ordinär villatomt. 
En natur- och kulturgärning.  

Årsmöte, som du härmed kallas till
Vi kommer att  besöka deras träd-
gård den 10 juni.
Välkomna!
Vi bjuder på kaffe och tårta. 
Upplysningar: Eivor Niklasson,
Tel: 0708-86 22 20.

Rikare Trädgårdar

Måndagen den 17 april  
kl 18.30 till ca 20.30

Våra trädgårdar är viktiga för den 
biologiska mångfalden. Välkomna 
att få sakkunniga tips till din träd-
gård av Isak Isaksson, expert från 
Naturskyddsföreningen och Erik 
Hansson, projektledare för ”Rikare 
Trädgård”.  Var med och gör träd-
gården till ett Grönt Minireservat!
Samling: Kevinge Servicehus,  
Edsviksvägen 1A  
Upplysningar: Kjell Rosén.  
Tel: 070-7714248

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

MAJ
JUNI

MARSMARS 1. Är eld viktig i naturen?

Söndagen den 26 mars  
kl 10:00 till ca 12:00

Varför är det viktigt att veta hur 
man gör upp eld?
Natursnokarna visar olika tillväga-
gångssätt.
Rek. ålder: Från 5 år.
Samling vid Altorp Station. 
Anmälan senast: 24 mars.

2. Naturfalken

Söndagen den 14 maj  
kl 10:00 till ca 12:00

Ett simborgarmärke i artkunskap 
för alla åldrar. 
Lär dig mer om arter och sätt dina 
kunskaper på prov. Alla ska lyckas 
att ta den!
Samling Cedergrenska Parken. 
Anmälan senast 12 maj.

3. Shinrin-Yoku i  
Rinkebyskogen

Söndagen den 11 juni  
kl 10:00 till ca 12:00

Upplev skogen med alla sinnen! 
En direkt översättning av den 
japanska termen är skogsbad, vi 
njuter av mångfalden i naturen: 
kontraster, färger, former, dofter, 
ljuden.
Samling Danderyd golfklubbs 
parkering.  
Anmälan senast 9 juni.
Rek. ålder: Från 5 år – 10 år
Antal platser: 12 (varje barn med 
vuxet sällskap). 
Bra att ha: 
Kläder efter  
väder.

Anmälan till: Mimi Valois på  
natursnokarna.danderyd@gmail.com

Mer info och uppdateringar 
finns på Facebook,  
Natursnokarna i Danderyd.

APR

Birger Schlaug håller föredrag 
om sin nya bok: 
Vad ska vi ha samhället till? 

Torsdagen den 27 april 
KL 18:30 till ca 20:30

 Vi lever i en tid av kriser. Klimat-
förändringar, sårbarhet och ökande 
klyftor hotar våra samhällen. Allt 
snabbare globala flöden sägs ge oss 
trygghet, men erbjuder inget skydd 
när ekosystemen kollapsar runt 
omkring oss.   
Samling: Kevinge Servicehus,  
Edsviksvägen 1A, Danderyd
Upplysningar: Eivor Niklasson.  
Tel: 070-886 22 20 

Studiebesök vid båttvätten i 
Stocksund.

Hur ska vi undvika giftig  
bottenfärg.

Den 11 maj kl. 18.00

Varje vår målas Sveriges fritidsbåtar 
med ca 700 000 liter giftig båtbot-
tenfärg. Odd Klofsten, hållbarhets-
samordnare på Marina läroverket 
berättar om fördelarna med att 
undvika att använda giftiga bot-
tenfärger. Vi får en förevisning av 
båttvätten, den alternativa metoden 
till bottenmålning.

Läs gärna på inför besöket www. 
batbottentvattenstocksund.se/om
Samling: Stocksunds hamn, vid 
sjösättningsrampen.  
Upplysningar: Cecilia Lindblad.  
Tel: 070-9850251

Gröna Kilarnas Dag

Söndagen den 14 maj

Information kommer att publiceras 
på Riksföreningens hemsida!

Ekebysjön Runt

Söndagen den 28 maj  
Kl 07:00-ca 10:00

Försommarvandring runt Ekebysjön 
med Sten Hellqvist till fågelsång 
ochbland fagra blomster.  
Ta med kikare och matsäck.
Samling vid Naturskolan.
Upplysningar. Sten Hellqvist. 
Tel: 08-753 22 68

De vilda blommornas dag

Lördagen den 3 juni 
Kl 09:00 till ca 13:00

I den vackra försommaren vandrar 
vi vid Svalnäs under ledning av Sten 
Hellqvist och Eivor Niklasson. 
Samling vid Ranängens båtupplägg-
ningsplats, Väringavägen. 
Medtag matsäck.
Upplysningar Eivor Niklasson.  
Tel: 0708-86 22 20

Visning av Årets Trädgård

Lördagen den 10 juni  
kl 10:00 till ca 12:00

Joakim Ambrosson och Gunilla 
Rönnholm visar runt och berättar 
sin trädgård när den är som vackrast
Samling: Källvägen 5, Danderyd
Upplysningar: Eivor Niklasson. 
Tel: 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

Äntligen har pandemin klingat av och vi kan erbjuda ett 
Vårprogram utan några restriktioner. Valet är avklarat 
och vi hoppas att vår nya ledning kommer att prioritera 
klimat och miljö. Många konkreta åtgärder kan 
genomföras på det lokala planet. Vi kommer att bevaka 
kommunens miljöarbete.

För övrigt kommer vi under året att fokusera vårt arbete 
på tillståndet i våra vatten, biologisk mångfald och 
ljusföroreningar.

Ni som är båtägare är välkomna till båttvätten i 
Stocksund för att se hur den fungerar och för att 
diskutera hur man kan undvika giftiga båtbottenfärger.

Vi fortsätter med de uppskattade aktiviteterna 
Ekebysjön runt och De vilda blommornas dag. 
Under vandringarna passar vi på att observera och 
dokumentera eventuella avvikelser eller förändringar 
flora eller fauna.

Som vanligt inbjuder vi våra minsta till nya 
Natursnoksvandringar med ”Mimi”

Varmt välkomna till våra aktiviteter och tack för ditt 
stöd. Som medlem stöder du kampen för natur och miljö 
både globalt och lokalt.

Eivor Niklasson, ordförande

Välkommen till vårens aktiviteter

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


