
 
  

Vår 2016 

Bulletinen
Nu är våren på väg och med den så börjar odlingssäsongen. För oss som har 
en plätt att odla på är det underbart att få odla sina egna grönsaker, bär och 
frukter, att kunna gå ut i grönsakslandet och hämta sina färska grönsaker. 
Men även för den som inte äger en trädgård finns det ofta möjligheter för 
odling. Idag börjar allt fler odla gemensamt på gräsytor som inte används, 
tex i bostadsrättsföreningar eller andra gemensamma gräsytor, sk 
stadsodling. Att odla gemensamt har visat sig ha många fördelar. Det skapar 
en gemensamhet som har visat sig göra områden lugnare med mindre 
vandalism, kriminalitet och otrygghet. Dessutom bidrar det ju till en grönare 
stad, biologisk mångfald och till att förstärka gröna korridorer.  

Träd, buskar och blommor lockar till sig fåglar och fjärilar samt andra 
insekter vilket är trevligt att ha i sin trädgård och ökar den biologiska 
mångfalden, vilket också är ett av de miljömål som riksdagen antagit. En 
stadsmiljö med mycket fåglar och fågelsång har visat sig öka trivseln i 
området. Det är också viktigt att tänka på bina, humlorna och andra 
pollinerare när man odlar så att man odlar nektarrika växter och att det finns 
något som blommar hela tiden. Vi mår bra av biologisk mångfald, av att ha 
växter omkring oss. 

När ni inte odlar är ni välkomna på våra aktiviteter. Vi har ett fullspäckat 
program med både föreläsningar och exkursioner. Som ni ser i 
programmet arrangeras flera av aktiviteterna av Angarngruppen, STF 
Stockholm Nordost och Stockholms Vandrarförening i samarbete med 
Össeby Garns hembygdsförening.  Jättekul att samarbeta med andra 
föreningar! 

Numera finns Vallentuna Naturskyddsförening också på Facebook och 
Instagram. Gilla och följ oss gärna där! 

Vi ses i vår! 

/StyrelsenEn hälsning från valberedningen i 
Vallentuna Naturskyddsförening: 
Vill du vara med i styrelsen? Som valberedning i en förening med över 1000 (!) 
medlemmar i Vallentuna, borde det inte vara några problem att fylla de 
styrelseplatser som är önskvärt, men… För tillfället består styrelsen av åtta 
ledamöter inklusive ordförande. 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 två representanter: 

Ola Nordstrand, telefon: 073 586 22 49, e-post: olanordstrand57@gmail.com  
Alf Sigling, telefon: 08-511 720 32 

Föreningens styrelse 2015-2016 

Mail: vallentuna@naturskyddsforeningen.se 

Ordförande: Margareta Lysell, 0708-521 849  
Vice ordförande: Bo Eknert, 073-766 93 08,  
Sekreterare: Katarina Heissenberger, 073-928 71 28,  
Kassör: Birgitta Skärborn, 070-7514654,  
Ledamot: Jessica Einebrant, 0709 63 27 02,  
Ledamot: Sigrid Andreén, 0762 09 19 35,  
Ledamot: Åke T Carlestam, 08-511 748 95,  
Ledamot: Åke Nibblinger, 070-292 90 15,  
Valberedning, sammankallande: Ola Nordstrand,  
073 586 22 49, olanordstrand57@gmail.com

Fototävling  
Smultronställen i Vallentunas natur 
Under hösten 2015 utlyste vi en fototävling som vi vill påminna 
om. Ett unikt tillfälle att få sin bild visad på Kulturhuset i 
Vallentuna, Med fototävlingen ”smultronställen” söker vi de bästa 
bilderna som visar fina miljöer i Vallentunas natur. Gärna bilder 
från mindre kända platser än Angarnsjöängen, Vadadalen och 
Björkby naturreservat. Bilderna kan visa vilken årstid som helst. 
De bilder vi väljer ut kommer att visas på en utställning i 
Kulturhuset (Smultronställen i Vallentuna) under 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:  
vallentuna@naturskyddsforeningen.se (max 5 bilder per person). 
Vi måste få dina bilder senast den 9/5. Vi förbehåller oss rätten att 
använda bilden i vårt informationsmaterial och som eventuell vinst 
efter utställningen.

Välkommen med ditt bidrag!

Välkomna till en vår med 
VallentunaNaturskyddsförening

Kallelse: 
Ordinarie kretsstämma  
i Vallentuna Naturskyddsförening 
Onsdag 16 mars 2015, kl. 19:00–21:00   
Mathiasgården vid Vallentuna Kyrka 
Kvällens föredrag: Utter i våra vatten, föredrag av Anna Roos från 
Riksmuséet. Enklare fika kommer att finnas. Motioner ska ha 
inkommit senast 2 mars och kickas till margareta.lysell@vallnet.nu 
Samtliga årsmöteshandlingar återfinns på hemsidan:  
www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se 

Naturskyddsföreningen 
Vallentuna 

SNF_Vallentuna
 

Nu kan du följa oss på 
sociala medier!
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Vårprogrammet 
2016 
Lördag 20 februari. Utställning 
Kroknäbbarnas tid,  
Vallentuna kulturhus kl 11:30 
En utställning om rovfåglar visas i 
Kulturhuset 20/2-7/5. Vid vernissagen 20/2 
kommer fotografen Patrik Olofsson att hålla 
ett föredrag. Arrangör: Vallentuna kommun 

Onsdag 16 mars. Årsmöte med 
föredrag om utter  
Mathiasgården, mittemot Vallentuna 
kyrka kl 19:00  
Efter traditionsenliga årsmötesförhandlingar 
kommer Anna Roos från Naturhistoriska 
riksmuséet att hålla ett föredrag om utter. 
Uttern har tidigare varit en hotad art men har 
på senare tid börjat öka i antal. Vi får höra 
om utterns levnadsvanor och vilka hot som 
finns mot arten. 

19 mars Earth hour  
Mathiasgården mittemot Vallentuna 
kyrka, ca 19:00  
För åttonde året i rad deltar naturskydds-
föreningen i samverkan med församlingen 
Earth Hour, världens största klimatmani-
festation. Under kvällen äter vi en "candle-
light dinner" och underhåller vi oss själv  
med sång, lekar och tipstävling.  En film 
visas om ljuskällor från tiden då vi inte hade 
tillång vare sig el eller fotogen. Kl 20:30 
släcker vi ner en timma. 

Lördag 2 april. Fågelexkursion vid 
Angarnsjöängen,  
Samling vid Örsta kl 7:30 
Arrangör: Angarngruppen och Stockholms 
ornitologiska förening 

Lördag 9 april. Kroknäbbar i krokarna  
Vallentuna kulturhus kl 11:00 
Föredrag om rovfåglar av Stefan Paulin, 
Angarngruppen.  Arrangör: Angarngruppen 

O n s d a g 1 3 a p r i l . Va d g ö r e n 
jourhavande biolog?  
Mathiasgården kl 19:00 
Didrik Vanhoenacker, känd från TV:s Mitt i 
naturen, arbetar som jourhavande biolog på 
Naturhistoriska riksmuséet. Till honom kan 
man vända sig med alla typer av frågor som 
rör djur och natur. Didrik berättar om hur det 
är att vara jourhavande biolog. Vilka frågor 
är vanligast? Vilka är svårast att svara på? Är 

det något om djur och natur du undrar över? 
Passa på att fråga Didrik! 

Lördag 16 april Klädbytardag, 
Stora Mötesrummet, Kulturhuset kl 11-16 
För sjunde året i rad är det dags för Sveriges 
största klädbytardag lördag 16 april och i år 
arrangerar vi även klädbytardagen i här 
Vallentuna. Second hand är både miljösmart 
och kul. 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 ti l l second hand och 
välgörenhet. 

Lördag 30 april Natursnokar på besök 
i Kulturhuset.  
Kreativa verkstaden, Kulturhuset, kl 11 
Lär dig mer om fåglar och andra djur! I 
anslutning till utställningen, Kroknäbbarnas 
tid, arrangerar Naturskyddsföreningen barn- 
och familjeaktiviteter i kulturhuset. Det 
kommer bli olika aktiviteter kring temat 
fåglar och andra djur.  

Lördagen den 7 maj. Skogsvandring i 
Össeby-Garn -  
Garns Ösby (Brottby), Samling kl. 09.30 
Bekväma skor rekommenderas och fika/
matsäck för två raster. Kostnad 20 kr. 
Anmälan till Bengt Dahlbeck telefon 
070-4912344. Arrangör: STF Stockholm 
Nordost 

Söndag 15 maj. Utflykt till Ubbysjön, 
Parkeringen vid Veda kl 8.00 
Den lilla, delvis igenväxta Ubbysjön vid 
Ormsta har visat sig hysa ett oväntat rikt 
fågelliv. Vi gör en förmiddagsexkursion till 
sjön och passar också på att titta på 
omgivande skogsmark. Samling Vallentuna 
golfklubbs parkering vid Veda kl 8.00. 
Frågor om utflykten besvaras av Bo Eknert 
(tel 073-766 93 08, bo.eknert@natgeo.su.se). 
Arrangemang tillsammans med Angarn-
gruppen. 

Fredag-Lördag den 27-28 maj . 
Nattvandring i Össeby-Garns skogar. 
Samling vid Brottby Trafikplats (E18) kl. 
21.15 (27:e) och sedan tillbaks c:a 06.00 
(28:e) vid samma plats.  
Ha gärna vita/ljusa kläder och ta med fika/

matsäck för tre raster. Kostnad 20 kr. 
Anmälan till Bengt Dahlbeck telefon 
070-4912344.  
Arrangör: STF Stockholm Nordost och 
Stockholms Vandrarföreing 

Lördag 4 juni. Trollsländor – var finns 
dom och vad heter dom?  
Samling vid Örsta kl 9.30 Samling vid 
Brottby Trafikplats (E18) kl. 21.15 (27:e) 
och sedan tillbaks c:a 06.00 (28:e) vid 
samma plats.  
Erik Renman leder en exkursion till 
Tärnanområdet för att studera trollsländor. 
Vid dåligt flygväder kan det flyttas till 
söndagen samma t id och plats . Se 
Angarngruppens hemsida! Arrangör: 
Angarngruppen 

Lördag 11 juni. Floran i Björkby.  
Samling vid parkeringen vid Kvarnbadet 
kl 10.00  
Naturreservatet Björkby-Kyrkviken har en 
rik flora med en stor förekomst av 
backsippor som gynnats av att natur-
skyddsföreningen bedrivit ängsslåtter ett 
stort antal år. Men även i övrigt finns en 
artrik torrängsflora.  Bo Eknert leder en 
vandring genom reservatet och svarar också 
på frågor om exkursionen (kontaktuppgifter 
se ovan). 

10 Söndag juli.  
Växt- och fjärilsexkursion till Skesta 
hage vid Angarnsjöängen  
Samling parkeringen vid Skesta hage, kl 
11:00  
Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus 
från Angarngruppen leder en växt- och 
f j ä r i l s e x k u r s i o n i m a r k e r n a k r i n g 
Angarnsjöängen. Arrangör: Angarngruppen 
och Össeby hembygdsförening 

Slåtterdag den 17 aug 
kl 10.00 -14.00 vid naturvårdsområdet 
Björkby-Kyrkviken -infarten strax söder 
om Villa Kullen. Vi slår ängen Björkby-
Kyrkvikens naturreservat för att bevara den 
biologiska mångfalden. Tag gärna med egna 
verktyg som lie, räfsa och busksax. Vi har 
dock några redskap att låna ut. Vi serverar 
drycker och en lätt picnic under dagen. I 
samarbete med Hembygdsföreningen, För-
samlingen och Kommunens parkförvaltning. 
Vi avslutar slåtterdagen med  18.00 
Helgsmålsbön i Vallentuna kyrka, 19.00 
Slåttergille i Klockargården 

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