
 

Välkommen till en ny vår tillsammans med  
Naturskyddsföreningen Vallentuna! 
 
Klimatfrågan blir allt mer akut. Det nyligen avslutade klimatmötet i Polen blottade stora 
motsättningar mellan rika och fattiga länder. Man lyckades visserligen enas om ett 
slutdokument men frågan är om det innehåller tillräckligt skarpa åtgärder för att begränsa den 
globala uppvärmningen. Det är ändå viktigt att ta fasta på de positiva möjligheter som finns. Vårt 
höstprogram avslutades med en uppskattad föreläsning av Johan Kuylenstierna där han gav 
exempel på arbete som bedrivs på många håll i världen för att vända utvecklingen åt rätt håll. Det 
är dess värre inte alltid politiska beslut som tas går i miljöns tecken. Den budget som riksdagen 
har antagit innebär stora nedskärningar på miljö- och klimatområdet. Anslagen till naturskydd, 
biologisk mångfald och klimatåtgärder har minskats med 2 miljarder. Naturvårdsverket har fått 
sina resurser minskade med 40% vilket innebär att många planerade miljöprojekt inte kan 
genomföras eller får skjutas på framtiden. Förhoppningsvis kommer detta att rättas till i 
kommande budgetbeslut.  
 
Efter segdragna förhandlingar fick vi till sist en regering. Den överenskommelse som träffats 
mellan de olika partierna innehåller både positiva och negativa konsekvenser för miljön. Oroande 
är planerna på att luckra upp strandskyddet och att den fördjupade nyckelbiotopsinventeringen 
inte får fullföljas. Samtidigt sägs att resurserna för naturskydd och biologisk mångfald ska 
stärkas. Det blir spännande att se hur utvecklingen på miljöområdet kommer att bli de närmaste 
åren. 
 
På hemmaplan fortsätter vi vårt arbete med att ordna intressanta föredrag och utflykter och att 
bevaka kommunens utbyggnadsplaner. Inte minst vill vi arbeta för att värna om den biologiska 
mångfalden i kommunen. Varmt välkomna att delta i våra aktiviteter! 
 
Att värna om den biologiska mångfalden är lika viktigt som att värna om klimatet. Dessa två 
måste gå hand i hand. Att värna den biologiska mångfalden gynnar också klimatet. Idag är 
många arter på jorden hotade eller minskar rejält i antal. Skogsskövlingen är ett hot då många av 
skogens arter behöver tillgång till gamla träd och död ved vilket minskar. Ett annat hot är hårt 
klippta gräsmattor då många av våra insekter har idag svårt att hitta nektar. Att låta bli att klippa 
gräsmattor och vägrenar och istället låta dem bli ängar gynnar både den biologiska mångfalden 
och klimatet!  
 
En hälsning från valberedningen!  Om du vill arbeta aktivt för naturen i 

Vårprogram 2019  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Styrelsen tipsar! 
Styrelsen arbetar med ett projekt där vi skriver om gömda platser i kommunens natur. Kika in 
på vår hemsida och skicka gärna dina tips till oss!  

 



 

Aktiviteter  

Kallelse: Ordinarie Kretsstämma 
Föredrag om bin-och fjärilsväxter 
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar 
kommer Bo Eknert att hålla ett föredrag om 
biologisk mångfald i trädgårdar. Han 
kommer att ge tips om hur man kan gynna 
fjärilar, fåglar, igelkottar och ängsblommor i 
sin egen trädgård. 
Datum: Tisdag 12 mars kl. 19-21.00 
Plats: Stora mötesrummet, Vallentuna 
Kulturhus. Motioner ska ha inkommit senast 
26 februari och skickas till 
vallentuna@naturskyddsforeningen.se 
Samtliga handlingar återfinns på hemsidan: 
www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se  
 
Utflykt Exerman-Hersby 
Besök en Naturskog. 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 och hyser hög 
biologisk mångfald. Här finns många hotade 
arter som är beroende av gammal skog och 
död ved i olika nedbrytningsstadier.  
Anmälan senast tors 25 april till 
vallentuna@naturskyddsforeningen.se  
Datum: Lördag 27 april kl. 10.00 
Plats: Samling vid Pressbyrån Vallentuna C 
för samåkning, alt. kl 10:40 vid parkeringen 
till reservatet. Kör förbi Össeby garns kyrka 
mot Åkersberga. Sväng vänster, skylt 
“naturreservat“. Åk så långt det går. Meddela 
oss ev. samåkning från Brottby. 
 
Klädbytardag 
I vår är det igen dags för Sveriges största 
klädbytardag som vi också arrangerar här i 
Vallentuna. Klädbytardagen är en rolig, social 
och helt gratis aktivitet som ger konkret 
miljönytta. 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 till välgörenhet. I år 
samarbetar vi med Kulturhuset i Vallentuna 
Datum: Lördag 6 april kl. 11-15.00 
Plats: Stora & Lilla mötesrummet, Vallentuna 
Kulturhus  

 
Fågelskådningens dag  
Denna dag firas Fågelskådningens dag. 
Angarngruppen är "din värd i fågelvärlden" 
så fråga de gula västarna som fåglar och om 
planerna för sjöängen. Invigning av 
Lundbydammens plattform. 
Samarrangemang med Angarngruppen. 
Datum: Söndagen 4 maj kl. ca 09-12.00 
Plats: Angarnssjöängen 
 
Natursnokarna i Kulturhuset 
Natursnokarna besöker BarnKul i 
Kulturhuset. Vi pysslar tillsammans och lär 
oss om naturen och vilka som bor där. Om 
vädret tillåter är vi utomhus. 
Datum: Lördag 18 maj kl. 11-13.00 
Plats: Kreativa verkstaden, Kulturhuset, 
Vallentuna Centrum 
 
Utflykt Kristinebergsskogen – 
Biologiska mångfaldens dag 
Den 22 maj har FN utlyst till internationella 
biologiska mångfaldens dag för att öka 
medvetenheten om vikten av biologisk 
mångfald. Vi tjuvstartar och går ut och 
studerar den biologiska mångfalden i 
Kristinebergsskogen.  Skogen ligger öster om 
Arningeleden och hyser flera olika 
naturtyper. Mellan hällmarkerna växer 
blandskog och här finns också flera 
våtmarker.  
Datum: Söndag 19 maj kl. 11.00 
Plats: Samling vid tunneln under 
Arningeleden som ligger bredvid 
Bällstabergssledens utfart på Arningeleden.  
 
Föreningens styrelse 2019 
Ordförande: Jessica Einebrant 
Vice ordförande: Margareta Lysell 
Sekreterare: Amanda Särnegrim  
Kassör: Bo Eknert  
Ledamöter: Jesper Almén, Evy Bergman, 
Pelle Wijkström. Suppleant: Karin Ulin. 
http://vallentuna.naturskyddsforeningen.se 
epost: vallentuna@naturskyddsforeningen.se 
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Viktigt att meddela oss din Epost inför hösten! Inför hösten vill vi dra ner på antalet utskrifter. Det 

är därför viktigt att Ni meddelar Er Epost till medlem@naturskyddsforeningen.se Ni som inte har tillgång till 

Epost kommer fortsättningsvis att få programmet via brev. 

 


