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från Vallentuna Naturskyddsförening
Välkomna till en vår med Vallentuna Naturskyddsförening!
Vallentuna Naturskyddsförening är en lokal krets av Svenska
naturskyddsföreningen och vi jobbar med lokala frågor om natur
och miljö.
Något som är angeläget är att värna de tätortsnära skogarna.
Framförallt jobbar vi för att bevara Kristinebergsskogen; ett
varierat skogsområde med vacker hällmarkstallskog, våtmarker
och blåbärsskogar i södra delen av Vallentuna tätort. Under vecka
17-18 kommer vi att ha en utställning i kulturfönstret för att visa
på vilken fantastisk skog det är och varför vi behöver skogar i
tätorten.
Inte minst barnen behöver tillgång till tätortsnära skogar. För
att lyfta dessa skogar kommer Naturskyddsföreningen även
i år, tillsammans med Naturskoleföreningen, att anordna
fortbildningar i utomhuspedagogik för lärare i kommunen. Ett av
målen med projektet är att kommunen startar en naturskola och
på årsmötet kommer Karl Lindeborg från Naturskoleföreningen
och berättar vad en Naturskola kan göra för kommunens barn.
Vallentuna gränsar till två av de gröna kilarna i Stockholms län,

Rösjökilen och Angarnkilen. De gröna kilarna är idag värdefulla
spridningskorridorer och strövområden. Men kilarna naggas hela
tiden i kanten, även här i Vallentuna. Kretsen deltar i ett arbete med
Rösjökilen och Angarnkilen som drivs av Naturskyddsföreningens
länsförbund. För att lyfta kilarnas värde anordnas Gröna kilarnas
dag, i år den 13 maj, och Vallentuna Naturskyddsförening kommer
då att ha en vandring i längs Husa å i Angarnkilen.
Vi vill också verka för Länsstyrelsens förslag från 2003 att göra ett
naturreservat kring Gustav Wasakullen i Lindholmen.
Natursnokarna har kommit i gång igen. Vallentuna
Naturskyddsförening har fått en ny ledare, Kristin, som
tillsammans med Eva A från Täby kommer att hålla i aktiviteterna.
Vi fortsätter att bevaka utbyggnaden av Vallentuna och deltar i
samråd och svarar på remisser. I januari i år var det tidigt samråd
för en eventuell utbyggnad av Roslagsbanan vidare mot Arlanda.
Naturskyddsföreningen deltog och har lämnat ett remissvar där
vi trycker på att banan inte får ledas genom det fantastiska naturoch kulturområdet i Markim/Orkesta.

Vill du hjälpa till den 6:e juni?
Vallentuna Naturskyddsförening kommer,
om vi blir tillräckligt många, att delta med
aktiviteter i samband med Nationaldagsfirandet
den 6 juni på torget i Vallentuna centrum. Vi
kommer troligen delta med ett infobord och
naturguidningar i centrum. Vill du hjälpa till?
Skicka ett mejl till margareta.lysell@vallnet.nu.
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Om Vallentunasjön
I Vallentuna Steget 14 februari 2012 står att läsa att Vallentunasjöns
vatten inte blivit klarare, utan grumligheten består – trots att 7,4
miljoner kronor satsats på förbättrad vattenkvalitet. Vallentuna
och Täby kommuner avsätter nu fler miljoner på något som ännu
inte givit önskat resultat.
Täby kommuns miljöplanerare, Sören Edfjäll, hävdar att
utfiskningen varit framgångsrik – men det finns inga tecken
på att siktdjupet ökat – vilket är huvudsyftet med det vidtagna
åtgärdsarbetet.

Vallentuna
Naturskyddsförening
c/o L-E Björkhem
Villa Kullen
186 30 Vallentuna
Org nr 816000-6428

B

Förenings
brev

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Vårprogram 2012

Natursnokarna

Ekosystemtjänster, vårt vatten
Måndag 12 mars kl 18:00
Österåkerskretsen ordnar träff om värdet av ekosystemtjänster
och vårt dricksvatten. Studiebesök på Margretelunds reningsverk
i Åkersberga och efterföljande föredrag av Roslagsvattens vd
Mikael Medelberg. Anmälan till Ann Sjölander på tel 0708885316 eller mail ann.sjolander@nui.se.

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens familjeverksamhet
och riktar sig till familjer med barn i främst 5-12 årsåldern.
Naturligtvis är även andra åldrar välkomna! I Natursnokarna
samarbetar vi med Täby Naturskyddsförening och har aktiviteter i bägge kommunerna.

Earth hour 2012
Lördag 31 mars kl 18:00
Vi firar Earth Hour tillsammans med Vallentuna församling.
Helgsmålsbön i Vallentuna kyrka kl 18:00, därefter enkel
”candlelight supé” i Mathiasgården.
Vårvandring i Kristinebergsskogen
Lördag 5 maj kl 10:00-13:00
Utflykt till Kristinebergsskogen för att lära oss mer om skogen
och dess värden. Margareta Lysell guidar. Samling kl 10:00 vid
tunneln där Bällstabergsleden kommer ut på Arningeleden.
Kilarnas dag, vandring längs Husaån och Vada
Söndag 13 maj kl 10:00
Denna natur- och kulturvandring i Angarnskilen tar oss längs
Husaån och Vada. Medtag matsäck och kläder efter väder. Samling
vid Vada kyrka. Samarrangemang med Österåkerskretsen.
Kontaktperson: Christina Lundin, telefon 070 55 670 41
Hagmarker i Tärnanområdet
Söndag 17 juni kl 10:00
De vilda blommornas dag arrangeras denna dag över hela
landet. Vi besöker några av Tärnanområdets hagmarker som
inventerades inom ramen för Projekt Upplands flora. Samling
kl 10.00 vid Pressbyrån i Vallentuna centrum för samåkning.
Obligatorisk föranmälan till Bo Eknert (bo.eknert@natgeo.su.se
eller telefon 073-766 93 08) senast onsdag 13/6.
Slåtter i naturreservatet Björkby-Kyrkviken
lördag 4 augusti kl 10:00
Ängen nedanför Villa Kullen hävdas för att bevara mångfalden
av örter och insekter. Spelmän från Löv och Knaver spelar
nyckelharpa och dragspel.

Vi tittar på träd
Söndag 25 mars kl 10:00-12:00
Upptäck trädens fantastiska värld! Hur känner vi igen dem när
det inte finns löv på dem. Vi tittar på knoppar, bark och form.
Vad betyder träden för djuren? Plats: Troligen i markerna vid
södra delen av Vallentunasjön, samling vid Såstaholm. Anmälan
och info: evaand@hotmail.com eller 073-0910260
Fåglar i Angarn
Söndag 22 april april kl 10:00 c:a 13:00
Nu har fåglarna börjat flytta norrut igen efter sina övervintringar i sydligare länder. Men varför flyttar fåglarna? Följ med till
Angarnsjöängen och lär dig mer om fåglar. Vi kommer också
att se hur långt våren har kommit.
Samling 10:00 vid informationstavlan vid Örsta, Angarn
info: margareta.lysell@vallnet.nu eller 0708-521849
Upplev naturen med dina sinnen
Lördag 12 maj kl 10:00-12:00
Vi leker och upptäcker naturen med våra sinnen, lukt, känsel
och kanske smakar på den… Samling: Fågelsången, mellan Täby Kyrkby och Löttinge, kl.10:00. Anmälan och info:
evaand@hotmail.com eller 0730910260.

Kallelse till årsmöte
Onsdag 21 mars kl 19:00
Härmed kallas medlemmar i Vallentuna Naturskyddsförening
till årsmöte. Tid: 21 mars klockan 19:00 i Mathiasgården.
Motioner ska vara ordförande Margareta Lysell tillhanda senast
den 14 mars, margareta.lysell@vallnet.nu eller Byleslingan 10,
186 52 Vallentuna. Efter årsmötesförhandlingarna kommer
Karl Lindeborg och berättar om vad en Naturskola kan göra
för kommunens barn.

