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Välkommen till hösten med 
Naturskyddsföreningen 
Vallentuna! 
 
Vi ser fram emot att återuppta vår verksamhet 
med full kraft efter en härlig sommarledighet. 
Det finns mycket att göra! Vi deltog på 
Vårfesten i Vallentuna centrum med 
budskapet om ängarnas betydelse för den 
biologiska mångfalden, och det budskapet vill 
vi fortsätta att sprida. Våra bin, både de tama 
och de vilda, är beroende av att det finns 
blommor att besöka för att hämta mat, och vi 
tänker att det i kommunen finns många 
”gräsöknar” som skulle kunna förvandlas till 
blomstrande ängar. Vackert att se på för oss 
människor och till stor nytta för bina och 
mångfalden i naturen! 
 
Vi kommer också fortsätta vårt arbete med att 
påverka den kommunala planeringen och föra 
in naturvårds- och naturskyddsperspektivet 
såväl som miljöfrågorna, bland annat i 
kommunens så kallade Grönplan. Har du en 
åsikt eller fundering kring hur kommunen 
planerar eller tänker kring dessa frågor, hör av  

 
 

dig till oss, eller skriv en insändare till 
lokaltidningarna. Det är alla vi medborgare 
tillsammans som kan påverka att utvecklingen 
går i rätt riktning! 
 
En viktig del i den utvecklingen är att bevara 
de tätortsnära skogarna. Behovet av bostäder i 
Stockholmsområdet gör det frestande att 
bebygga de skogs- och grönområden som 
ligger nära den befintliga tätorten, men det 
finns mer att ta hänsyn till än enbart antalet 
bostäder per kvadratkilometer. Människor 
behöver tillgång till grönområden i sin vardag, 
vi mår bättre i både kropp och själ av att vistas 
i naturen. Våra stressnivåer sjunker i en skog 
bland träd som susar, skalbaggar som kryper 
på stigen, doften av skog och mjuk mossa 
under fötterna.  
 
Som vanligt erbjuder vi i föreningen ett 
intressant och matnyttigt höstprogram för alla 
medlemmar och alla andra som kan vara 
intresserade. Locka gärna med dig grannen, 
bästa vännen eller någon släkting till våra 
arrangemang! De är öppna för alla, medlem 
eller ej.  
 
Vi kommer att leta efter de godaste 
matsvamparna i skogarna, njuta av Ingemar 
Linds föredrag, delta i Höstfesten i Vallentuna 
centrum och se fantastiska naturbilder från 
Felix Heintzenberg. 
 
Varmt välkommen till hösten och till 
Naturskyddsföreningen! 
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Svamputflykt 
Vi tar oss ut i skogen tillsammans med Niklas 
Johansson från Naturskyddsföreningen i Upplands 
Väsby.  Vi hoppas att hitta många ätliga svampar 
och vi kommer även att titta på svampar som kan 
förväxlas med ätliga. Ta gärna med matsäck. 
Datum: Lördag 23 september kl. 11- ca 13.00 
Plats: Parkeringen vid Pressbyrån Vallentuna 
centrum för samåkning i bil 
Ansvarig: anmälan och information 
vallentuna@naturskyddsforeningen.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höstfest Vallentuna 
Möt oss på höstfesten i Vallentuna Centrum och 
delge oss exempelvis dina tankar om den nya 
översiktsplanen för Vallentuna. Vi startar även 
”Miljövänliga veckan” vars tema fokuserar på 
innehållet i våra produkter i badrumsskåpet. 
Datum: Lördag 30 september kl. 10-16.00 
Plats: Vallentuna centrum  
 
 
 

Filmvisning, Ingemar Lind 
Ingemar Lind visar oss sin film ”Mitt liv som 
naturfilmare”. I denna film har Ingemar valt ut ett 
antal episoder från den nordiska vildmarken som 
han lagrat på en speciell plats i hans hjärnas 
minnesarkiv. Kvällen inleds med en stillbildsdel, 
”Fåglar i folktron”. Samarrangemang med 
Angarngruppen. 
Datum: Torsdag 5 oktober kl. 19.00 
Plats: Mathiasgården vid Vallentuna kyrka 
 
Föredrag Felix Heintzenberg 
Den välkända naturfotografen Felix Heintzenberg 
besöker oss för att prata om och visa bilder från 
arbetet med hans bok ”Arktis” som blev nominerad 
till Augustpriset 2016. 
Datum: Lördag 25 november kl. 14.30–16.00 
Plats: Mathiasgården vid Vallentuna kyrka 
Ansvarig: anmälan och information 
vallentuna@naturskyddsforeningen.se 
 
 

	
 
Åke T Carlestam – en djupt saknad drivkraft 
i Naturskyddsföreningen Vallentuna 
 
Naturskyddsföreningen i Vallentuna har 
mist en medlem och mångårig 
styrelseledamot som i ordets sanna 
bemärkelse brann för natur- och 
miljöfrågorna. Vi i styrelsen för 
Naturskyddsföreningen Vallentuna är 
tacksamma för att ha fått känna Åke och ha 
honom i vår krets. Han är både sörjd och 
saknad. Läs hela vår minnestext om Åke på 
vår hemsida. 
 

Föreningens styrelse 2017  
Ordförande: Margareta Lysell, 0708-521 849 
Vice ordförande: Bo Eknert, 08-511 723 05 
Sekreterare: Katrin Brandberg, 0736-53 46 72 
Kassör: Birgitta Skärborn  
Ledamot: Jessica Einebrant, 0709 63 27 02 
Ledamot: Sigrid Andrén, 0762 09 19 35 
Ledamot: Åke Nibblinger, 070-292 90 15 
Suppleant: Jan Hultgren, Karin Ulin 
 
Kontakta oss gärna 
www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se 
epost: vallentuna@naturskyddsforeningen.se 
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