Höst 2015

Bulletinen
Välkomna till en höst med Vallentuna Naturskyddsförening
Året började med ett mycket uppskattat besök av fotografen
Felix Heintzenberg följt av årsstämman då vi fick en
genomgång av läget för Vallentunasjön. När det sen vårades
hade vi några samarrangemang med Angarngruppen
respektive Turistföreningen.
Efter denna regniga sommar hoppas vi nu att hösten blir fin
och att våra planerade evenemang ska locka många deltagare,
både bland de som redan är medlemmar och andra, kanske
blivande medlemmar.
Som ni kanske uppmärksammat har Vallentuna kommun rasat
i tidningen Miljöaktuellts årliga rankning, ett tapp på nästan
hundra placeringar till plats 251 av 290 kommuner. Den
rankningen bygger dels på svar som kommunen själv lämnat
och dels på uppgifter från t.ex. SKL och olika myndigheter om
kommunen. Den som var med under debatten vi ordnade i
Kulturhuset inför valet 2014 kanske inte är förvånad med
tanke på vad som sas där av de styrande i kommunen. Referat
finns på hemsidan. Men nu blåser förändringens vindar, men
förändring tar ju, som bekant, tid. Vallentuna kommun har

äntligen börjat med att miljöcertifiera kommunens arbete
enligt ISO 14001.
Vi i Vallentuna Naturskyddsförening har som alltid ett stort
och viktigt jobb framför oss för att öka viljan att värna mer om
vår fantastiska miljö. Vi har blivit fler och nu är vi drygt 1000
medlemmar i vår förening. I år har vi även blivit fler i
styrelsen, ett tillskott av två ledamöter, Jessica och Sigrid.
Detta har lett till att vi kommer att få ökad kunskap om miljön
kring Arlanda genom ett besök av en miljöchef från Swedavia.
Spännande!
I Vallentuna finns det många fina naturmiljöer och därför
utlyser Naturskyddsföreningen nu en fototävling som visar
denna fina natur.
Vi kommer även samarbeta med Svenska kyrkan genom att
delta vid en Pilgrimsdag och som vanligt kommer vår trogne
filmproducent hit, Ingemar Lind. Alltid med vackra och
intressanta filmer!
Väl mött i höst!
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Fototävling

Fler aktiva!

Smultronställen i Vallentunas natur

Vi vet att det finns många bland våra medlemmar som skulle
vilja göra något för föreningen men kanske inte sitta i
styrelsen. Vi skulle gärna se fler aktiva som jobbar med olika
frågor tex; skogsfrågor, natursnokar, handla miljövänligt,
klimat m.m eller som vill hjälpa till vid olika event där
föreningen medverkar. I höst kommer Naturskyddsföreningen
medverka med ett informationsbord på höstmarknaden den 26
sep, som inledning på Miljövänliga Veckan. Temat i år är Byt
till eko och kaffe och macka står i centrum.

Vi utlyser en fototävling för bästa bilderna som visar fina miljöer i
Vallentunas natur. Gärna bilder från mindre kända platser än
Angarnsjöängen, Vadadalen och Björkby naturreservat. De bilder
vi väljer ut kommer att visas på en utställning i Kulturhuset
(Smultronställen i Vallentuna) sommaren 2016. Några bilder kan
även komma att användas i en folder om Smultronställen i
Vallentunas natur som vi planerar att färdigställa under 2016.
Skicka ditt bidrag till jessica.einebrant@brottbygard.se
(max 5 bilder per person).

Vill du hjälpa till, hör av dig till margareta.lysell@vallnet.nu
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Höstprogrammet 2015
Lördagen 19 september
Hakunge Säteris Historia
10:00
Samling: Färisten vid ingången till gravparken snett
nedanför huvudbyggnaden. Åkersbergavägen
mellan
Össeby-Garns kyrka och Österåkers kyrka
Björn Furugren Baselin håller i en rundvandring då han berättar om
Hakunges historia från stenåldern till nutid med en fördjupning från
1860 till 1960. Ta med fika.

Lördag 3 oktober
Flyttfågelsträck på Väddö
Tillsammans med Angarngruppen gör vi en utflykt till Väddö
för att studera flyttfågelsträcket. För information om tider gå in
på vår hemsida www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se eller
Angarngruppens hemsida www.angarngruppen.se

Lördag 26 september
Höstmarknad i Vallentuna centrum
Vallentuna Naturskyddsförening kommer att ha ett informationsbord.
Denna aktivitet inleder miljövänliga veckan som kommer att ha som
tema ”Byt till eko” med kaffe och macka i centrum. Besök oss gärna!
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Onsdag 11 november
Swedavia och Stockholm Arlanda Airports
klimatarbete

Torsdag 1 oktober
Filmvisning "Mina drömmars skog"
19:00-c:a 21
Mathiasgården, mittemot Vallentuna kyrka
Som vanligt varje höst, så får vi besök av Ingemar Lind som visar en av
sina fantastiska filmer. Den här gången handlar det om Den nordiska
vildmarken "Mina drömmars skog". Där känner Ingemar varje träd,
varje stubbe och får uppleva, inte minst, skogens alla ljud. Ty just
ljudupplevelsen är, denna gång, starkare än någonsin. Som vanligt
inleds kvällen med en stillbildsdel och i år handlar den, lämpligt nog,
om julkortsfågeln, domherren. Sommartid just en skogsfågel men
vintertid en trogen gäst vid våra fågelbord. Programtid ca en timme.
Samarrangemang med Angarngruppen

19:00
Lokal B11 i Bällstabergsskolan, Vallentuna
En trappa upp, ingång via huvudentren
Swedavia och Arlandas miljöchef Lena Wennberg kommer tillsammans
med Susanne Rundström från Arlandas kommunikationsavdelning att
berätta om Swedavias stora satsning och fokus på klimatarbete.
Swedavia har 10 flygplatser i Sverige och har som första
flygplatsoperatör anslutit sig till Fly Green Fund. Föreläsningen berör
frågor som minskade koldioxidutsläpp, förbättrad vattenrening,
biologisk mångfald, bullerreducering och grannsamverkan. Välkommen
att ställa dina egna frågor, skicka dessa innan mötet till
jessica.einebrant@swedavia.se

Tips

Föreningens styrelse 2014-2015

Naturkartan

Ordförande: Margareta Lysell, 0708-521 849 margareta.lysell@vallnet.nu

Naturkartan är en app som man kan ladda ner
till sin telefon, vilken visar ett 20-tal naturreservat i Stockholms län. Allt du behöver för
att komma igång är en smart mobiltelefon och
appen ”Stockholms läns Naturkarta”. Appen
hämtar du på Apple Store (iOS) eller Google
Play (Android). Sök efter Stockholms läns
Naturkarta.

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

Vice ordförande: Bo Eknert, 08-511 723 05, bo.eknert@natgeo.su.se
Kassör: Birgitta Skärborn, 073-908 95 53, b.skarborn@gmail.com
Ledamot: Jessica Einebrant, 0709 63 27 02, jessica.einebrant@brottbygard.se
Ledamot: Sigrid Andreén, 0762 09 19 35, sigrid.andreen@gmail.com
Ledamot: Åke T Carlestam, 08-511 748 95, aketcarlstam@hotmail.com
Ledamot: Åke Nibblinger, 070-292 90 15, soupha_manee@yahoo.se
Valberedning, sammankallande: Ola Nordstrand,

