Vår 2017

Bulletinen
Välkomna till ett nytt år med
Naturskyddsföreningen Vallentuna!
Ett nytt år kan innebära nya löften att
infria och nya rekord att sikta mot när
det gäller fysisk träning. Vi får dock
hoppas att vi äntligen ska slippa sätta
nya värmerekord när det gäller vår enda
planet. Vi har inte 4,2 jordklot att bo på
vilket vi svenskar faktiskt skulle behöva
enligt WWF. Våra vanor och traditioner
sitter djupt rotade i oss och det är svårt
att ändra sig. Många är vi, ideella
organisationer, kommuner och privatpersoner som försöker tränga igenom
bruset av information med budskapet att
bry oss om vår natur mer. Vi människor
är en del av naturen och vi är beroende
av den. Vi vet vad vi måste göra men vi

ska bara… som barnboksfiguren sa.
Vi behöver även fler engagerade
medlemmar så att inte vår förenings
miljöarbete här i kommunen begränsas
till oss i styrelsen. Vårt projekt med
”Smultronställen i Vallentuna” rullar på
och under våren kommer vi besöka
ytterligare en av de platser som ni
uppmärksammade genom inskickade
foton. Denna gång Tärnanområdet.
Vårens program är fullt av härliga
upplevelser så dra på stövlarna och ta
ett steg ut i naturen med oss, och vem
vet kanske även ta del av Klimatklivet i
riktning mot ett mer hållbart sätt att
leva, vi ses i vår!

En hälsning från valberedningen:
Naturskyddsföreningen Vallentuna har över 1000 (!) medlemmar och vi
ser med glädje att intresset för att vara aktiv i föreningen
växer. Valberedningens arbete med att föreslå kandidater till 2017 års
styrelse pågår nu för fullt.
Om du känner dig manad att arbeta aktivt för naturen i Vallentuna och är
nyfiken på vad det innebär att ingå i kretsens styrelse, hör av dig till
någon av valberedningens representanter:
Ola Nordstrand (sammankallande), telefon: 073 586 22 49
Katarina Heissenberger, telefon: 073 928 71 28

KALLELSE:
Ordinarie kretsstämma i
Naturskyddsföreningen Vallentuna
23 mars 2017, kl. 19:00–21:00
Hagasalen, Åbybergskyrkan, Vallentuna
Vi inleder med kretsstämma följt av kvällens
föredrag. Henrik Ekman kommer till oss och
berättar samt visar egentagna foton om vilket
fantastisk växt- och djurliv vi har i
Stockholmsområdet. Henrik är ansvarig för
SVT:s program Världens Natur och berättare i
filmerna som visas där. Han har bland annat
skrivit böckerna "Ekoparken" (med Gunnar
Brusewitz), "De sista ängarna", "Ekarnas hagar",
"Vargen - den jagande jägaren" och "Utsikt från
ett torp". Enklare fika kommer att finnas.
Motioner ska ha inkommit senast 1 mars och
skickas till
vallentuna@naturskyddsforeningen.se
Samtliga handlingar återfinns på hemsidan:
www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se

Föreningens styrelse 2017
E-post: vallentuna@naturskyddsforeningen.se
Ordförande: Margareta Lysell, 0708-521 849
Vice ordförande: Bo Eknert, 08-511 723 05
Sekreterare: Katrin Brandberg, 0736-53 46 72
Kassör: Birgitta Skärborn, 073-908 95 53
Ledamot: Jessica Einebrant, 0709 63 27 02
Ledamot: Sigrid Andrén, 0762 09 19 35
Ledamot: Åke T Carlestam, 08-511 748 95
Ledamot: Åke Nibblinger, 070-292 90 15
Suppleant: Jan Hultgren, 073 511 96 55
Valberedning, sammankallande: Ola Nordstrand,
073- 586 22 49 Jaola.nordstrand@vallnet.se
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sociala medier!
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Vårprogrammet 2017
Tisdag 28 februari
Föreläsning om bin
Mathiasgården, vid Vallentuna kyrka, kl 18.30

Bin är en otrolig viktig del av vårt ekosystem. Bland annat är
ungefär en tredjedel av den mat vi äter beroende av att bin
pollinerar växter. Bin ger alltså inte bara honung utan gör
livsviktiga insatser för vår överlevnad. Kanske är du intresserad
av att bli biodlare! Rolf Kalm från Vallentuna-Väsby
biodlarförening föreläser om bin och bisamhällen.

Tisdag 21 mars
Vad händer med Angarnssjöängen?
Hagasalen, Åbybergskyrkan, kl 19

Kommunens främsta fågellokal, Angarnsjöängen, hotas av
igenväxning. Den senaste stora restaureringen genomfördes
1992. Nu finns planer på en ny omfattande restaurering. Det
innebär skapande av en öppen vattenyta, Lundbydammen, men
det finns också planer på mer långsiktiga restaureringsåtgärder.
Mats Gothnier från Länsstyrelsen och Ulrika Hamrén från
företaget Ekologigruppen berättar om planerna för
Angarnsjöängen. Samarrangemang med Angarngruppen.

Lördag 25 mars
Natursnokar på besök i Kulturhuset
Kreativa verkstaden, Kulturhuset, kl 11-13

Alla barn är välkomna att komma och pyssla tillsammans med
oss för att lära sig mer om naturen och klimatet. Samarrangemang med Vallentuna Kulturhus.

Lördag 25 mars
Earth Hour
Klockargården, vid Vallentuna kyrka, kl 19-21.30

För nionde året i rad deltar Naturskyddsföreningen Vallentuna i
samverkan med Vallentuna församling i Earth Hour, världens
största klimatmanifestation. Under kvällen äter vi en "candlelight dinner" och underhåller oss själva med sång, lekar och
tipstävling. Kl 20:30 släcker vi ner en timma.

Lördag 1 april
Klädbytardag
Hjälmstaskolan, kl 11-16

I vår är det igen dags för Sveriges största klädbytardag som vi
också arrangerar här i Vallentuna. Klädbytardagen är en rolig,
social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. De
plagg som man har tröttnat på eller som inte längre passar blir
nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och
vi bidrar till en bättre miljö. Du tar med dig fina och fräscha
plagg. För varje plagg får du en biljett (max 10 st) som du kan
byta mot ett nytt plagg. Plagg som ingen väljer skänks till
välgörenhet.

Lördag 22 april
Exkursion vid Angarnssjöängen
Samling vid parkeringen Örsta, kl 07.30

Värdar Stefan Paulin och Björn Nordling. Samarrangemang
med Angarngruppen

Lördag 6 maj
Natur och historia vid Vadakullarna
Parkeringen vid Vada kyrka, kl 10

En kombinerad historie- och naturutflykt till vadakullarna, hur
natur och kultur påverkat naturen och bidragit till den
biologiska mångfald som finns vid Vadakullarna. För mer
information besök vår hemsida. Samarrangemang med Time
Travel Tours

Söndag 21 maj
Gröna Kilarnas dag, utflykt till Tärnanområdet
Samling på infartsparkeringen vid Brottby allé/
Sjöbergsvägen kl 9
Denna dag arrangeras Gröna kilarnas dag över hela länet.
Vi gör en utflykt till Tärnanområdet som ingår i Angarnkilen. Vi
besöker den fina hagmarken vid Tärnholm (Natura 2000område) och urskogsreservatet i Bromseby med 300-åriga tallar.
Föranmälan till vallentuna@naturskyddsforeningen.se Ange om
ni har tillgång till bil.

Lördag 27 maj
Besök naturmarkerna på Grävelsta gård.
Grävelsta gård, Vallentuna, kl. 10-12

Vi besöker Grävelsta gård där Roger Billefält berättar om och
visar oss deras pågående restaurering av naturbetesmarker. Bo
Eknert guidar i den botaniska floran. Om intresse finns
anordnas korvgrillning efteråt. Samåkning från Pressbyrån
Vallentuna kl 9.45.
Anmälan till vallentuna@naturskyddsforeningen.se Ange om
du har tillgång till bil.

Tisdag 13 juni
Utflykt till bäverlokal
Samling vid Karby busshållsplats, Brottby för samåkning,
kl 18.30
Utflykt till närliggande sjö där vi förhoppningsvis får vi se
några bävrar under kvällen. Medtag gärna matsäck/fika.
Anmälan till vallentuna@naturskyddsforeningen.se Ange om
du har tillgång till bil.

Lördag 5 augusti
Slåtterdag
Vid naturvårdsområdet Björkby-Kyrkviken, infarten strax
söder om Villa Kullen, kl 10-14

Vi slår ängen vid Björkby- Kyrkvikens naturreservat för att
bevara den biologiska mångfalden. Ta gärna med egna verktyg
som lie, räfsa och busksax. Vi har dock några redskap att låna
ut. Vi serverar dryck och en lätt picknick under dagen. I
samarbete med Hembygdsföreningen, Församlingen och
Kommunens parkförvaltning.
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