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Vår 2015 

Bulletinen
Välkomna till en vår med  
Vallentuna Naturskyddsförening 

Förra året var ett händelserikt år med valet som engagerade de flesta. 
Politikerdebatten vi höll i under augusti levererade många löften som vi nu 
ska se resultatet av. I år är det ju inget politiskt val för nyvalet blåstes ju av, 
men är det något man inte slipper ifrån så är det ju val här i livet. Att vara 
aktiv konsument och välja miljövänliga alternativ är ju inte så lätt alla 
gånger. Det finns ju som tur är appar och guider som man kan ta del av 
t.ex. på SNFs hemsida. 

Vi är många som vill visa vårt miljöengagemang vilket arrangemanget med 
Earth Hour visar, något som vi även i år kommer att ha i Mathiasgården i 
samarbete med Svenska kyrkan.  Men innan dess kommer vi att ha två 
arrangemang, dels årsmötet i mitten av mars och dels en föreläsning om 
Nordiska nätter i början av februari. Det är den prisbelönte naturfotografen 
Felix Heintzenberg som ska berätta om sin bok för oss – om djurlivet 
mellan skymning och gryning i vår natur. Det får ni inte missa! 

Man läser då och då om olika undersökningar om hur Sveriges kommuner 
jobbar med miljöfrågorna och tyvärr ser man aldrig att Vallentuna 
utmärker sig med en topplacering i dessa undersökningar. Nyligen kunde 
man läsa om en rapport som Energimyndigheten och SKL presenterat: 
Öppna jämförelser – energi och klimat 2014. Där är det istället vår 
grannkommun Upplands Väsby som utmärker sig med mycket förnybar 
energi. Vi får hoppas att även Vallentunas politiska ledning inspireras av 
rapporten! 

Med dessa ord önskar vi er alla en skön vår och hoppas att vi ses på någon 
vandring eller föreläsning och absolut på årsmötet då vi kommer få veta 
hur det går med Vallentunasjön! 

Tänk på att ju fler aktiva vi är desto mer kan vi påverka och uppleva så ta 
gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du har idéer och/ eller vill 
visa mer engagemang! 

Väl mött i vår!

Kallelse till Årsmöte  
Onsdag 18 mars  
Årsmöte och  
föredrag om Vallentunasjön 
19.00-21.00 Mathiasgården vid Vallentuna 
kyrka 
Vad händer med Vallentunasjön? Det pågår ett 
projekt för att få en bättre vattenkvalitet i 
Vallentunasjön. För fyra år sedan inleddes försöket 
med selektiv utfiskning. Hur har resultatet blivit? 
Hur avser man att fortsätta? Sören Edfjäll, 
miljöplanerare i Täby kommun som ingår i 
projektgruppen för Vallentunasjön berättar. Efter 
föredraget hålls sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 mars 
och skickas till margareta.lysell@vallnet.nu.

Föreningens styrelse 2014-2015 
Ordförande: Margareta Lysell, 0708-521 849 margareta.lysell@vallnet.nu 

Vice ordförande: Bo Eknert, 08-511 723 05, bo.eknert@natgeo.su.se 

Sekreterare: Katarina Heissenberger, 073-928 71 28, k_heissenberger@gmail.com 

Kassör: Birgitta Skärborn, 073-908 95 53, b.skarborn@gmail.com 

Ledamot: Åke Carlestam, 08-511 748 95, gunvorcarlestam@hotmail.com 

Ledamot: Åke Nibblinger, 070-292 90 15, soupha_manee@yahoo.se 

Valberedning, sammankallande: Ola Nordstrand, ola.nordstrand@vallnet.se 
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Vårprogrammet 2015 
Torsdag 12 februari  
Nordiska Nätter 
19:00 Mathiasgården vid Vallentuna kyrka 
Naturfotografen Felix Heizenberg berättar om det fantastiska liv 
som förs mellan skymning och gryning. 
 
Onsdag 18 mars  
Årsmöte & Föredrag om Vallentunasjön  
19:00-21:00 Mathiasgården vid Vallentuna kyrka 
Se framsida av Bulletinen för information. !
Lördag 28 mars  
Earth Hour 
19:00 Mathiasgården vid Vallentuna Kyrka 
För sjunde året deltar vi i denna internationella miljö-
manifestation. Vi inleder med en candlelight supé i Mathiasgården 
kl 19:00. Kl 20:30 släcks under en timme all belysning på 
parkering, kyrkogård och alla kyrkbyns byggnader. Ingen kostnad 
men gärna föranmälan till Åke Carlestam 511 74 895. !
Lördag 25 april  
Vårfåglar - Exkursion vid Angarnssjöängen i 
samarbete med Angarngruppen 
07:30 - ca 12:00, parkeringsplatsen vid Örsta  
I slutet av april finns de tidigaste vårfåglarna på plats sedan en 
månad. Men nu kommer vid en normal vår, flera av de fågelarter 
som flyttar från vintertillhåll i Afrika till våra trakter. Med lite tur 
kan vi påräkna nyanlända lövsångare och varför skulle inte en 
vacker gulärla kunna lysa som en sol i gräset.  En del tidiga 
vadararter borde också finnas rastande liksom änder och gäss av 
många arter. Ta gärna med matsäck. Exkursionen leds av kunniga 
personer ur Angarngruppen.  
Ansvarig: Stefan Paulin 0702-274513. !

!
 
Lördag 9 maj  
Vårvandring  
09:30 Garns Ösby (Brottby)  
Vårvandring i vackra Roslagen, c:a 10 km. Ta med bekväma skor 
och fika/matsäck för två raster. Ledare Bengt Dahlbeck 
(070-49112344) kostnad 20 kr. Detta är ett samarbete med STF 
Stockholm Nordost och Össeby Hembygdsförening. !
Fredag 29 maj  
Nattvandring i Roslagen 
21:15 - ca 06:00,  
Brottby trafikplats (även hemkomst) 
Medelsvår terräng, ta med fika/matsäck för tre raster. Tips: Ha vit/
ljus jacka och/eller mössa. Ledare Bengt Dahlbeck 
(070-4912344), kostnad 20 kr. Detta är ett samarbete med STF 
Stockholm Nordost och Stockholms Vandrarförening. !
Söndag 14 juni 
De Vilda blommornas dag - Blomstervandring 
09:00-12:00, Parkeringen vid Vada Kyrka  
Botanisk exkursion i Vadadalen. Denna söndag firas De Vilda 
Blommornas Dag över hela Sverige. Vi gör en exkursion i 
Vadadalen och studerar den rika floran i betesmarkerna vid Vada 
sjökullar och Stora Benhamra. Obligatorisk föranmälan senast 
onsdag 10/6 till exkursionsledare Bo Eknert  
(bo.eknert@natgeo.su.se , tel 0737 – 66 93 08). !
Lördag 15 augusti  
Slåtterdag 
10:00 Villa Kulle och ca 18:00 Klockargården 
Vi slår och räfsar efter egen ork och bästa förmåga. Dagen 
avslutas med slåtttergille i Klockargården omkring kl 18:00.

Vallentuna  
Naturskyddsförening 
c/o Margareta Lysell 
Byleslingan 10 
186 52 Vallentuna 
Org nr 816000-6428

Förenings 
brevB SVERIGE 

PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Bli aktiv  
du också! !
Vi behöver vara fler aktiva i 
föreningen för att kunna 
bevaka natur- och miljö-
frågorna i kommunen. Kom 
med du också och påverka 
de lokala Naturfrågorna, i 
s tyre lsen e l ler i någon 
arbetsgrupp. Hör av dig till 
valberedningen,  
ola.nordstrand@vallnet.se 
eller till någon i styrelsen! 

Backsippor vid Vadadalen Foto: Bo Eknert
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