Naturbulletinen

från Vallentuna Naturskyddsförening
Välkomna till en höst med Vallentuna Naturskyddsförening!
Vi är en lokalavdelning av Svenska naturskyddsföreningen
som jobbar för att bevara den värdefulla naturen i kommunen.
Vi arbetar med opinionsbildning och svarar på remisser om
kommunens utbyggandsplaner m m. Vi arrangerar också utflykter
och föredrag med aktuella miljöteman.
Höstens program hade vi planerat att inleda med en
svampexkursion men efter sommarens långvariga torka lyser
svamparna i skrivande stund med sin frånvaro. Vi får hoppas på
bättre lycka nästa höst.
Vi inleder i stället programmet med en ”matresa”. Vi inbjuder
både medlemmar och icke-medlemmar till en bussexkursion
som tar oss till några av kommunens odlare och matproducenter.
Livsmedelsproduktion har en stor påverkan på miljön, inte minst
när det gäller utsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att
satsa på närproducerade och helst ekologiskt odlade varor. Vi vet
att långväga transporter bidrar med stora utsläpp av koldioxid och
att minimera transporterna är en angelägen miljöfråga. Kom med
på utflykten så får ni en bild av hur det är att arbeta med lokal
matproduktion i Vallentuna!
Det har blivit en tradition att vi varje höst gästas av filmaren
Ingmar Lind. Denna gång visar han sin film om fjällfåglar. En
begivenhet som ni inte bör missa!

Höstens program avslutas med en temakväll om ekosystemtjänster.
Det är tjänster som naturen tillhandahåller och som vi människor
är ofrånkomligen beroende av. Exempel är funktioner i naturen
som bidrar till ren luft, rent vatten, nedbrytning av avfall och
pollinering av viktiga nyttoväxter. Den ekonomiska betydelsen av
dessa tjänster är svår att beräkna men säkert enorm. Glädjande
nog börjar ekosystemtjänster att uppmärksammas av många
kommuner och man har börjat inarbeta betydelsen av dessa i den
kommunala planeringen. Vi får hoppas att vår temakväll kan bli
en inspiration även för Vallentuna.
Vallentuna Naturskyddsförening deltar i projekt Pilgrim
Vallentuna tillsammans med Vallentuna församling, kommunen
och Hembygdsföreningarna i Vallentuna där vårt bidrag var att ta
fram information om naturen. Pilgrim Vallentuna invigdes helgen
24-25 augusti och under hösten kommer det att bli vandringar.
Den 5 oktober blir det öppna vandringar med bemannade stationer
och naturskyddsföreningen kommer att delta på en station.
Under hösten deltar vi också i fortbildning i friluftspedagogik
tillsammans med Naturskoleföreningen som är en fortsättning på
”Skogen som klassrum” där lärare i Vallentuna utbildas i att ha
undervisning utomhus.
Vi ses i naturen!

Vi behöver fler aktiva!
Vill du jobba mer aktivt med naturfrågor, i styrelsen eller på annat
sätt, tex i en arbetsgrupp eller ta hand om vår hemsida? Hör av dig
till någon i styrelsen.

www.naturskyddsforeningen.se/vallentuna
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Höstprogram 2013
Mat, miljö och lokala producenter
Lördag 28 september kl 09:00 - 15:00
Välkommen att följa med oss på en bussutflykt där vi besöker
ett par av våra lokala matproducenter. Vi får uppleva, smaka och
handla ekologiska och närproducerade varor och njuta av en
god lunch i en historisk miljö. Start kl. 09.00 från Pressbyrån i
Vallentuna. Åter i Vallentuna ca kl. 15.00. Anmäl dig senast den
20/9 via mail till: margareta.lysell@vallnet.nu eller via sms till:
0708521849. Kostnad för medlemmar 100kr, icke medlemmar
150kr (kontant betalning på plats). Barn under 15 år gratis.
Lunch ingår!

Förenings
brev

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Ekosystemtjänster är ett begrepp som allt oftare figurerar i
miljödebatten. Håkan Berg, miljövårdslärare vid Stockholms
universitet reder ut begreppet och ger en översikt över
betydelsen av olika slags ekosystemtjänster. Karolina Lisslö från
företaget Beeurban berättar om biodling i stadsmiljö och om
binas betydelse som pollinerare, ett exempel på en nog så viktig
ekosystemtjänst.

Ingemar Lind: Fjällfåglar
Torsdag 3 oktober kl 19:00
Lokal: Mathiasgården, mitt emot Vallentuna kyrka
Ingemar Lind kommer traditionsenligt och visar en av sina
fantastiska filmer: ”Jag vill låta Er möta några av mina absoluta
fågelfavoriter. Det är nu, i brytningstiden mellan vårvinter och
vår det hela börjar, denna fantastiska konsert av fågelstämmor
som är fjällets egen. Fjällripor och korpar inleder. När solisten –
blåhaken kommer, anländer ytterligare en favorit, fjällpiparen.
Dessa ljusa dygn är fjällsymfonins absoluta höjdpunkt. Jag har
försökt återskapa något av den säregna stämning fjället kan
uppvisa när det är som bäst. Filmen ”Fjällfåglar” är nog mer än
någonsin tidigare en ljudfilm.” Kvällen inleds som vanligt med en
stillbildsdel. Denna gång är rubriken ”väntan och längtan”.
Fika till självkostnadspris. Samarrangemang med Angarngruppen
Öppna leder
Lördag 5 oktober
Start från Frösundagården mellan kl 09:00 och 11:00
Här får du möjlighet att vandra på egen hand längs Pilgrim
Vallentunas leder där Naturskyddsföreningen var med och tagit
fram information om naturen. Med kunniga guider på plats vid
varje stopp. Naturskyddsföreningen kommer att finnas vid ett
stopp.
Ekosystemtjänster – vad är det?
Onsdag 20 november kl 19:00
Lokal: Mathiasgården mittemot Vallentuna kyrka
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