Naturbulletinen

från Vallentuna Naturskyddsförening
Välkomna till en vår med Vallentuna Naturskyddsförening!
Vallentuna Naturskyddsförening är en lokal krets av Svenska
Naturskyddsföreningen och vi arbetar för att sprida kännedom
om och värna den fina natur vi har i Vallentuna.
En aktuell fråga gäller utbyggnaden av kollektivtrafikförbindelse
mellan Vallentuna och Arlanda. SL har presenterat en förstudie
som nu gått ut på remiss. I förstudien redovisas två alternativa
förslag till förlängning av Roslagsbanan samt en alternativ
utbyggnad av bussförbindelser. Vi noterar med tillfredsställelse
att SL strukit den tidigare föreslagna norra korridoren som skulle
ha dragits rätt igenom kulturlandskapet Markim-Orkesta. Men
även de kvarstående alternativen kan innebära stora intrång i
känsliga natur- och kulturmiljöer. Detta ska vägas mot behovet
av snabba och bekväma förbindelser till Arlanda. Satsas inte på
kollektivtrafiken kommer resultatet med stor sannolikhet att bli
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en kraftigt ökad biltrafik med allt som detta för med sig av negativ
miljöpåverkan. Vårt remissvar ska lämnas in senast 10 april. Hör
gärna av dig till oss i styrelsen om du har synpunkter på hur vi ska
utforma vårt svar till SL.
Vårens program inleds med årsmöte 13/3. Vi får då njuta av
Johan Sjölanders fantastiska bilder från nationalstadsparken.
Missa inte detta tillfälle! Vi följer upp med en kvällsvandring i
nationalstadsparken en förhoppningsvis vacker vårkväll i slutet av
maj. På vilda blommornas dag i juni gör vi en botanisk exkursion
kring Angarnsjöängen. Traditionsenligt är vi också med och
arrangerar Earth Hour i Klockargården i mars och ängsslåtter i
Björkbyområdet i augusti.
Vi ses i naturen!

Bli aktiv du också!
Vill du vara med och påverka de lokala Naturfrågorna i någon
arbetsgrupp eller har du många bra idéer som du vill bidra med
till styrelsearbetet? Hör av dig till valberedningen, Alf Sigling
tel: 511 720 32 eller till någon i styrelsen!

www.naturskyddsforeningen.se/vallentuna
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Vårprogram 2013
Årsmöte samt bildvisning och föredrag om Stockholms
Nationalstadspark
Onsdag 13 mars kl 19:00
Föredraget börjar direkt efter årsmötet som
startar kl 19:00 i Klockargården. Naturfotografen Johan Sjölander gav i höstas
ut boken Stockholms Nationalstadspark.
Boken är en fotobok som visar upp
parkens natur från sin vackraste sida
- en inspirationskälla för att upptäcka vår unika
Nationalstadspark, även bortom sommarens välbesökta
promenadstråk. Johan visar bilder och berättar om sitt arbete
med boken. Under kvällen finns boken att köpa till specialpris!
Earth Hour
Lördagen 23 mars kl 19:00
Nu är det dags igen att visa sitt engagemang i klimatfrågan
genom att släcka ljuset under en timmes tid. I Vallentuna har
vi i samarbete med Vallentuna församling manifisterat detta
sedan 2009. Vi samlas i Klockargården där vi äter en “Candle
Light supé” med Fair Trade ingredienser. Det blir sång, musik,
tipstävling mm, och kl 20:30 släcks ljuset. Vidare får vi lyssna
till astronomiprofessor/em Bengt Gustafsson (Uppvuxen i
Markim).
Kvällsvandring i Nationalstadsparken
Torsdag 30 maj kl 18:00
Vi följer upp årsmötesföredraget genom att besöka en del
av Nationalstadsparken på Norra Djurgården. Det blir ca 2
timmars promenad där vi kommer att se en provkarta på de olika
naturtyper som finns representerade i parken. Samling kl 18:00
vid utgången från Universitetets tunnelbanestation. Bo Eknert
guidar. För anmälan och information, kontakta Bo Eknert, 073 –
766 93 08, bo.eknert@natgeo.su.se.
De Vilda Blommornas Dag - växter vid Angarnsjöängen
Söndag 16 juni kl 9:00
På De Vilda Blommornas Dag arrangeras botaniska vandringar
över hela Sverige. Vi gör en vandring runt Angarnsjöängen
som inte enbart är intressant för sitt fågelliv. I omgivningarna
finns också vackra hagmarker med en rik flora. Samling kl 9:00
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vid informationstavlan vid Örsta, Angarn. För anmälan och
information, kontakta Bo Eknert som guidar, 073 – 766 93 08,
bo.eknert@natgeo.su.se.
Slåtter i naturreservatet Björkby-Kyrkviken
Lördag 10 augusti kl 10:00
Traditionellt ordnar vi ängsslåtter i Björkby naturreservat. Vi
bjuder på spelmansunderhållning och förtäring. Medtag lämpliga
redskap (lie, räfsa o dyl.) om du har. Samling nedanför Villa
Kullen kl 10:00. Dagen avslutas med slåttergille i Klockargården
där vi äter, sjunger, spelar och lyssnar till spännande slåttermän.

Kallelse till årsmöte den 13 mars klockan 19:00
i Klockargården.
Motioner ska vara ordförande Margareta Lysell tillhanda senast den 6 mars, margareta.lysell@vallnet.
nu eller Byleslingan 10, 186 52 Vallentuna. Efter
årsmötesförhandlingarna visar fotografen Johan
Sjölander bilder från Nationalstadsparken.

