Höst 2016

Välkomna till en höst med
Vallentuna Naturskyddsförening
Hoppas ni har haft många tillfällen att bada, vandra,
plocka svamp och upptäcka nya platser både inom
och utanför hemma-kommunen i sommar. Vill man
ha lite tips så pågår utställningen ”Smultronställen i
Vallentuna” till en bit in i september i vårt kulturhus
här i Vallentuna.
Höstens program bjuder på lite av varje som
filmvisning, vandringar, studiebesök och deltagande
på Höstfest.
Vi i styrelsen hoppas att vi ska träffa många av er
medlemmar på höstens evenemang. Det är ju så vi
ser att miljöarbetet engagerar. Och engagemang
behövs verkligen för att se till att vår kommun växer
hållbart nu när trycket ökar vad gäller byggande. Ju
mer vi vet om närmiljön desto större chans har vi att
värna våra smultronställen och upptäcka eventuella
förändringar i tid. Dessutom är det ju väldigt
hälsofrämjande att vistas i skogen vilket uppmärksammas av läkare som skriver ut ”naturvistelse
på recept” t.ex. Mindfulness.
I Miljöbarometerns årliga rankning har Vallentuna
klättrat något till plats 233 av 290 kommuner men vi
är sämst i länet. Det finns alltså fortfarande mycket
att göra där. Vi har börjat titta på hur kommunens
Grönplan utvecklas men inget är tydligen beslutat än.
Arbetet med att rena Vallentunasjön fortskrider och
har äntligen börjat ge resultat. På kommunens
hemsida kan man läsa om projektet med utfiskning
och reducering av fosfor.
Vi försöker bevaka olika delar av vår stora kommun
men vi behöver bli fler som engagerar oss. Har du ett
speciellt intresse, t.ex. klimatförändringar eller
skogen så hör av dig till någon av oss i styrelsen eller
via vår e-postadress
vallentuna@naturskyddsforeningen.se så kanske vi
kan bilda en grupp. Men framför allt ser vi fram
emot att ni kommer på våra aktiviteter och har kul
tillsammans med oss och de föreningar vi ofta
samarbetar med.
Väl mött i höst!

Nu kan du följa oss på
sociala medier!
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Höstprogrammet 2016
Lördag 24 september
Höstfesten i Vallentuna centrum
Vi kommer även i år att ställa upp med ett bord under
Höstfesten i Vallentuna centrum. Plats är inte spikad än
men titta gärna efter oss i gången mellan ICA och
Konsum. Vi tjuvstartar Miljövänliga veckan och bjuder
på eko-kaffe och kaka, mycket matnyttig info och lite
överraskningar. Dessutom tänker vi följa upp
utställningen ”Smultronställen i Vallentuna”.

Torsdag 6 oktober, kl 19:00
Filmvisning ”Fjället i mitt hjärta"
kl 19:00
Mathiasgården, mittemot Vallentuna kyrka,
kyrkvägen 4
Som vanligt gästar Ingemar Lind oss för sin årliga
filmvisning. Denna gång är det ”Fjället i mitt hjärta”
han visar för oss. Filmen är en hyllning till det landskap
han har haft som hemmamarker sedan början av 90talet, Tänndalen. Årstidernas växlingar med flyttfåglar,
fjällrävar och många andra djur är temat med ljud från
naturen själv. Kvällen inleds med en stillbildsdel kallad
”Fågelmöten”.
Ta tillfället i akt och möt denna
skickliga och hängivna naturfilmare. Arrangemang
tillsammans med Angarngruppen. Under kvällen finns
kaffe/ te med dopp till självkostnadspris.

Söndag 9 oktober, kl 9:40 - ca 13:00
Sällsamma svampar i
Sunnarbyskogen
Plats: Samling vid Kårsta station Vi samåker i
bilar därifrån till Sunnarbyskogen.
Sunnarbyskogen är en fin liten barrskog med mycket
höga naturvärden strax norr om Kårsta, på gränsen
mellan Vallentuna och Norrtälje kommun. Den
innehåller ett stort antal rödlistade svampar och är en
försvinnande skogstyp – nästan orörd gammelskog med
stor variation. 2013 skulle skogen huggas ner, men tack

vare insatser från Naturskyddsföreningen så räddades
skogen och står kvar för framtiden. Välkommen på
skogsvandring med Per Bengtson som är ordförande i
Roslagens naturskyddsförening (Norrtälje) som visar
några av skogens sällsamma invånare och berättar om
hur det gick till när skogen räddades. (PS Vi kommer
sannolikt inte hitta ätbara svampar, men mycket annat
fint.)
Begränsat deltagarantal. Därför obligatorisk
anmälan till vallentuna@naturskyddsforeningen.se .
Meddela om du har bil och antal platser i bilen eller
kommer med tåget och behöver bilplats. Medtag fika
och kläder efter väder. Stövlar om det är blött.

Lördag 29 oktober, kl 10:15
Upplev ett av Vallentunas
smultronställen Lindholmen i höstskrud
Samling vid Lindholmens station
Under sommaren 2016 har det pågått en utställning i
Vallentuna kulturhus, “Smultronställen i Vallentuna”,
där Naturskyddsföreningen ställde ut bilder med
medlemmarnas smultronställen. Ett smultronställe är
Lindholmen och nu följer vi upp utställningen med ett
besök i denna fantastiska variationsrika miljö runt
Lindholmens gård. Margareta Lysell leder. Ingen
anmälan behövs.

Lördag 12 november, kl 9:40
Besök ett helt miljöanpassat hus
i Kårsta
Samling vid Kårsta station, så promenerar vi
därifrån.
Kom och se en timmerstomme från Västergötland som
flyttats till Kårsta och blivit ett miljöanpassat hus med
en blandning av återanvänt och nytt i förnybara
material. Plaster har undvikits i möjligaste mån.
Solceller, eget avlopp och vatten bidrar till att försöka
göra huset så självbärande som möjligt. Jens
Reutercrona beskriver processen från idé till färdigt hus.
Anmälan till vallentuna@naturskyddsforeningen.se, så
Jens vet hur många som kommer.
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