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Bulletinen
Välkomna till en höst med Vallentuna 
Naturskyddsförening 

I våras presenterade tidningen Miljöaktuellt sin årliga 
miljöranking. Av landets 290 kommuner kommer 
Vallentuna på 200:e plats vilket är ett tapp med 47 
placeringar sedan förra året. I juli presenterade 
Naturskyddsföreningen riks resultat av en enkät de 
skickat ut till alla 290 kommuner för att ta reda på hur 
naturvårdsarbetet är ute i kommunerna. På den enkäten 
hade Vallentuna kommun inte ens svarat!? Vår 
grannkommun Täby kom på 4:e plats och bästa 
kommun i landet på naturvård är Huddinge. Mycket 
behöver med andra ord göras på natur- och 
miljöområdet i kommunen. 

I år är det valår och för att ta reda på vad politikerna vill 
med naturen och miljön i Vallentuna har kretsen under 
våren skickat ut en enkät till alla partier med några 
f rågor. Al la par t ie r u tom modera terna och 
kristdemokraterna har hittills svarat, se separat artikel i 
Bulletinen samt sammanställning på hemsidan. Enkäten 
följer vi upp med en debatt den 28 augusti. 

I våras delade Vallentuna Naturskyddsförening och 
Angarngruppen på kommunens miljöpris för vårt 
viktiga arbete för naturen och miljön i kommunen, bl a 
betonade man matresan som blev väldigt lyckad. För er 

som missade den förra hösten tänker vi göra en matresa 
även i höst runt till ekologiska producenter i kommunen. 

För att orka stå upp för naturen och fortsätta med 
detta viktiga arbete behöver vi vara ännu fler aktiva. 
Tillsammans kan vi göra så mycket mer. Det kan 
vara allt från att hjälpa till vid speciella tillfällen,  
t ex bemanning av ett informationsbord på något 
evenemang som Pilgrimsdagen eller att ta egna 
initiativ och ordna aktiviter. 

Ta kontakt med oss under några av våra aktiviter som du 
hittar i Höstprogammet härintill eller hör av dig redan 
idag. Kontakta någon i styrelsen eller hör av dig till 
valberedningen och tala om vad du är intresserad av 
eller kan hjälpa till med.  

Väl mött under hösten!

Matresa  

Eftersom vi fick så stort gensvar på matresan i fjol 
arrangerar vi en resa till lokala matproducenter även 
i år.  

Med hyrd buss tar vi oss till Grävelsta Lamm AB där vi 
kommer se hur en KRAV-gård med lammproduktion 
bedrivs. Där har de Leicesterfår som går ute och betar i 
de fina hagarna och håller på så sätt landskapet öppet. 
De har även solcellsanläggning, biodling och skog där 
de själva är verksamma och en av ägarna är örtpedagog 
så det finns gott om ämnen att ta upp.  De har även 
deltagit i ett SLU-projekt om jordbruksfåglar för ett par 
år sedan. 

Därefter bär det av till Hökeriet, norr om Lindholmen 
för  lunch på Granby Gård. Vi får träffa ägarna och höra 
om köttproduktionen på gården. Där finns även den 
berömda Granbyhällen, Sveriges största runristning i 
häll. 

Mätta och belåtna åker vi vidare till den sista gården, 
Husa Gård i Vadaområdet. Här hjälper kor och lamm till 
att hålla markerna öppna och grisarna bökar naturligt 
omkring. Gården har även ett eget slakteri så att djuren 
undviker stressiga transporter.  Vi hoppas kunna få en 
bra bild av hur förutsättningarna är för ekologisk 
matproduktion i vår egen kommun.  

Syftet med resan är att vi ska lära oss mer om vad 
omställning till ekologisk matproduktion innebär. 
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Politikerenkät och debatt 
 
Enkäten skickades till samtliga politiska partier 
som finns representerade i Vallentuna 
kommunfullmäktige,  alla svarade utom tre. 
Enkäten bestod av tio frågor om hur partierna 
ställer sig till framtiden för naturen och miljön i 
Vallentuna. 

Det verkar som om dessa frågor engagerar våra 
lokala politiker ganska mycket. Åtminstone 
bland de som svarade. Flera partier i 
oppositionen vill bevara Kristinebergsskogen 
och tar även upp andra områden som 
skyddsvärda, t ex Syrenelund. De styrande vill å 
andra sidan utveckla Gävsjöområdet istället,   
det område som ligger öster om Kristine-
bergsskogen. Planerna och visionerna inför 
framtiden vad gäller elbilar och solceller är 
omfattande men det ser tyvärr ut som om en 
detaljerad Miljöplan för kommunen dröjer även 
om den verkar vara på gång.  

Att Vallentunasjön ska fortsätta att renas verkar 
partierna vara rörande överens om och även om 
att en Naturskola ska finnas i kommunen men 
formen för denna skiljer sig åt mellan partierna. 
Att få bort gifterna ur kommunens verk-
samheter med barn är också en angelägen fråga 
för politikerna. Där finns nog mycket vi kan 
göra om vi slår våra kloka huvuden ihop, 
politiker, föräldrar och vi i Naturskydds-
föreningen. 

Nu ger vi politikerna en chans att utveckla sina 
svar och svara på ytterligare miljöfrågor.  Varmt 
välkommen till debatten den 28 augusti i 
Kulturhuset.  

Höstprogrammet 

28 augusti Politikerdebatt  
19.00-21.00 Kulturrummet Vallentuna kulturhus   
Politikerdebatt inför höstens val och som en uppföljning av 
politikerenkäten. 
 
6 september Pilgrimsdag  
11:00-15:00 Frösundagården vid Frösunda kyrka 
Vallentuna Pilgrim är ett samarbete mellan Vallentuna 
församling, Vallentuna kommun, Naturskyddsföreningen och 
Hembygdsföreningen för vandringar i Markim, Orkesta och 
Frösunda.    

2 oktober Filmvisning med Ingemar Lind  
19:00 Mathiasgården 
”Den 28 april kom en kraftig nordvästvind svepande in över 
utskärgården, 23 meter per sekund, och plötsligt lossade hela 
Norrfjärden från land. Och har nu isen väl satt sig  i rörelse kan 
ingenting längre hejda den. Ännu en gång visar den nordiska 
vildmarken sin styrka…” 
Så inleds årets film som Ingemar Lind kommer att visa oss den 
här gången. Det är den första i en trilogi om nordisk vildmark 
och den handlar om Roslagsskärgården och vi kommer att bege 
oss ut i yttre havsbandet där himmel och hav möts. Vi kommer 
att få uppleva ejderhanar när de ruggar, en silvertärnans 
häckplats och det säregna spelet av svärta. Kvällen inleds med ett 
möte med domherren. Fika till självkostnadspris. !
12 oktober Matresan 
9.00-c:a 16  
Samling 9:00 vid Pressbyrån  i Vallentuna 
Eftersom vi fick så stort gensvar på matresan i fjol så arrangerar 
vi en resa till lokala matproducenter även i år.  Se föregående 
sida för mer information. Kostnad: 100 kr för medlemmar i 
Narurskyddsföreningen, 150 för icke medlemmar. Obligatorisk 
anmälan till Birgitta Skärborn, b.skarborn@gmail.com senast 7 
oktober.

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