Höstprogram 2018

Välkommen till hösten tillsammans med
Naturskyddsföreningen Vallentuna!
Äntligen höst, kanske är vi fler som känner just så. Luften blir klar och
frisk, naturen får möjlighet att åter balansera sig efter sommaren. En
mycket märklig och på många vis svår sommar. Många har jublat åt
härliga dagar på stranden och fantastiskt sköna middagar under trädens
skugga. Många har också slitit med djur som inte haft foder och
betesmark eller i boenden utan möjlighet till svalka. Solen, värmen och
torkan har aktualiserat frågan om klimatet igen och även frågor som
gäller självförsörjningsgrad och jordbrukspolitik. Frågor som vi tycker är
oerhört viktiga att följa både för oss själva, den biologiska mångfalden och
för naturmiljöerna i stort.
Vi i styrelsen har en önskan till alla medlemmar: vi är idag drygt 1000
medlemmar i Vallentuna Naturskyddsförening men väldigt få är aktiva.
Naturskyddsföreningen drivs genom engagemang och kunskap från alla
vi medlemmar och om alla vi hjälps åt skulle vi kunna göra mycket mer
för naturen i Vallentuna kommun. Vi vill driva bredare frågor inom
naturvård, klimat, energi och samhällsbyggande inom kommunen. Bland
er 1000 personer är vi övertygade om att det finns både kunskap och
mycket engagemang som ni kan dela med er av till föreningen. Det är så
rolig när vi får ett mejl “Jag vill hjälpa till”! I Vallentuna finns det mycket
natur kvar att värna om och ska vi lyckas så måste vi vara många som
hjälps åt.

En hälsning från valberedningen! Om du vill arbeta aktivt för naturen i
Vallentuna eller är nyfiken på vad det innebär att ingå i kretsens styrelse,
hör av dig till oss i valberedningen: Katarina Heissenberger, telefon: 073
928 71 28
Smultronställen!
Vi vill åter aktualisera frågan om de bästa smultronställena i Vallentuna kommun. Vi kommer att
sammanställa ett material om pärlor i kommunen och vill gärna ha in tips från er. Mejla oss
bilder och information om vilka platser som ni vill att vi lyfter fram och skriver om.

Aktiviteter
Trädgårdsdag 15/9

Besök en Naturskog 27/10

Besök oss under Vallentuna kommuns
trädgårdsdag. Vi informerar om hur du kan
göra en äng och hur man på andra sätt kan
gynna den biologiska mångfalden i din
trädgård
Datum: lördag 15 september kl. 12.00-14.00
Plats: Vallentuna Centrum

Lär dig mer om vad en naturskog är och dess
naturvärden. Exerman Hersby är ett av
Vallentunas naturreservat. Området består
av gammal granskog, hällmarker och alkärr.
Området hyser hög biologisk mångfald och vi
kommer att titta på en del av den. Här finns
många hotade arter som är beroende av
gammal skog och död ved i olika
nedbrytningsstadier. Om du inte har bil och
vill åka från Brottby, meddela detta så fixar vi
det. Anmälan senast fredag 26 oktober till
vallentuna@naturskyddsforeningen.se
Datum: lördag 27 oktober kl. 10.00
Plats: Samling vid parkeringen intill
Pressbyrån Vallentuna centrum för
samåkning, eller ca kl 10:40 vid parkeringen
till reservatet.

Klädbytarevent 15/9
Ett samarrangemang med Vallentuna
Kulturhus som anordnar ett klädbytarevent i
samband med författaren Moa
Kärnstrands föredrag om modeindustrins
baksidor. Mer information på
upplevvallentuna.se
Datum: lördag 15 september kl. 14.30
Plats: Vallentuna Kulturhus

Naturstig vid Ubbysjön 22/9
Ubbysjön är en delvis igenväxt liten sjö norr
om Ormsta med ett rikt fågelliv. Kommunen
har anlagt en naturstig runt sjön med
rastplats och fågelobservationsplats. Vi gör
en promenad runt sjön på ca 2 timmar med
fikapaus. Ta med egen matsäck! Anmälan via
mail. Uppge om ni har tillgång till bil och
antal platser.
vallentuna@naturskyddsforeningen.se
Datum: lördag 22 september 09.00
Plats: Samling vid parkeringen intill
Pressbyrån Vallentuna centrum

Filmvisning 4/10
Dags för Ingemar Linds årliga besök. Nu när
höstmörkret lägger sig är det mysigt att gå
inomhus och få titta på fantastisk naturfilm.
Denna gång handlar filmen om vildmarksfåglar. Ingemar berättar: “Vildmark. Själva
ordet beskriver en stämning, en
storslagenhet. Jag har i den här filmen
kanske mer tidigare lagt vikten av detta med
naturens egna ljud”
Datum: torsdag 4 oktober kl. 18.30
Plats: Mathiasgården vid Vallentuna kyrka

Föreläsning 15/12
Klimatförändringar och global omställning från domedag till möjligheternas agenda
Johan Kuylenstierna, adjungerad professor
vid Stockholms universitet och tidigare chef
för Stockholm Environment Institute talar
om växthuseffekten och vilka möjligheter vi
har att uppnå målsättningarna i Parisavtalet.
Vad kan vi själva göra för att minska vår
klimatbelastning?
Datum: onsdag 15 december kl. 19.00
Plats: Vallentuna Kulturhus, Stora
mötesrummet
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Till minne av Åke Nibblinger
Naturskyddsföreningen i Vallentuna har mist en medlem och mångårig styrelseledamot, Åke Nibblinger som
avled i somras. Åke var en engagerad och alltid närvarande person i styrelsearbetet, och hade många kloka
idéer för vår verksamhet. 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.

