
 

Vallentuna Naturskyddsförening har över tusen medlemmar. I ett syfte att få fler medlemmar engagerade i natur- 
och miljöarbetet i Vallentuna har vi under våren startat upp arbetsgrupper inom olika ämnen som vi vill fokusera 
extra på. Arbetsgrupperna, som är tänkt att träffas ett par gånger om året, leds alltid av någon av oss från styrelsen 
men syftet med grupperna är som sagt att bredda deltagandet genom att fler medlemmar engagerar sig och att man 
får lära sig något nytt inom de valda ämnesområdena.  
 
De tre arbetsgrupperna som vi valt att fokusera på är Klimat- och energifrågor, Biologisk mångfald samt 
Naturkänsla. Arbetsgruppen för Klimat och energifrågor är redan igång med sitt arbete och samarbetar med 
nätverket Klimatsmart Vallentuna. Exempel på aktiviteter som planeras är kläd- och prylbytardagar, arbete med 
gång- och cykelvägar och att höja kunskapen om hur man kan spara energi hemma. En klädbytardag är inplanerad 
till senare i höst- som en motpol till köphysterin runt Black Friday. Vi tipsar om hur man kan shoppa mer 
klimatsmart. 
 
Även arbetsgruppen för biologisk mångfald har kommit igång med ett första möte och börjat planera aktiviteter. 
Arbetsgruppen kommer bland annat att jobba med ängsfrågor mot kommun och privatpersoner, höja kunskapen 
runt bin och insekter i trädgårdar samt anordna utflykt med guidning till gårdar som driver ekologiskt jordbruk. 
Arbetsgruppen för biologisk mångfald kommer att finnas på plats på Trädgårdsdagen som arrangeras av kommunen 
den 14 september. Vi planerar även att starta en arbetsgrupp för Naturkänsla, som ska jobba med livsstilsfrågor, 
naturvård för kommunen samt kartlägga områden för utflykter och ta initiativ till aktiviteter med skolor. 
 
Vallentuna kommun gjorde under hösten 2018 en kartläggning av förutsättningarna för friluftsliv i kommunen. 
Detta är något som Vallentuna Naturskyddsförening har varit delaktig i och vi följer med spänning den fortsatta 
utvecklingen av det arbetet. Vallentuna kommun har också tagit fram ett förslag till en blåplan för sjöar och 
vattendrag i kommunen. I blåplanen finns flera förslag som naturskyddsföreningen ställer sig positiva till och vi ser 
fram emot utveckling av arbetet att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 
  
Vi vill härmed hälsa er hjärtligt välkomna att delta i våra aktiviteter under 
hösten, från klädbytardagar och utflykter till intressanta föreläsningar och 
filmvisningar. Eller varför inte hoppa med i någon av arbetsgrupperna? 
  

Naturskyddsföreningen Vallentuna hälsar alla medlemmar 
välkomna till ännu en härlig höst! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Aktiviteter  
 
14/9 Trädgårdsdag 
Vi vill inspirera till en trädgård fylld av blommor, bin 
och fjärilar - kom och prata biologisk mångfald i 
trädgården med oss under Vallentuna kommuns 



 

trädgårdsdag. Här kan du bland annat få tips om bi-
och fjärilsväxter och hur du gör en äng i trädgården. 
Datum: lördag 14 september kl. 12-14.00 
Plats: Torget, Vallentuna Centrum 
 
3/10 Filmvisning, Fjällräven   
Dags för Ingemar Linds årliga besök. Denna gång 
handlar filmen om fjällräven Ingemar berättar: “ 
Årets film är en hyllning till den djurart jag beundrar 
mest av alla. I dryga 40 år har jag kunnat följa denne 
tundrans schakal som fjällräven ibland kallas. Jag har 
sammanställt material från dessa år med fjällräven i 
centrum men som även innehåller möten med många 
andra av fjällets innevånare, alla lika fantastiska 
överlevare i den kanske vackraste men även kärvaste 
av miljöer.”  
Datum: torsdag 3 oktober kl. 19.00  
Plats: Mathiasgården vid Vallentuna kyrka  
 
5/10 Naturstig Ubbysjön  
Skogen kring Ubbysjön är ett tätortsnära naturområde 
där kommunen anlagt en naturstig. 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 5 oktober 09.00  
Plats: Samling vid parkeringen intill Pressbyrån 
Vallentuna centrum  
 
12/11 Kommunens miljöarbete 
Hur långt har Vallentuna kommit i sitt miljöarbete? 
Vilka frågor prioriteras? Vad gör kommunen för att 
minska sin klimatpåverkan? Kommunen har utarbetat 
en ny miljöstrategi som knyter an till de globala 
hållbarhetsmålen. Kommunens miljöstrateg Ann 
Wahlström berättar om kommunens miljöarbete.
  
Datum: tisdag 12 november kl. 19.00 
Plats: Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 
 
24/11 Klimataktivitet 
Inspirationsdag om bland annat 
klimatsmarta val i din vardag, 
minimässa om hur du minskar ditt klimatavtryck 
samt klädbytardag och föreläsning av Beatrice 
Rinderwall från Supermiljöbloggen. 
Datum: söndag 24 november kl. 12-16.00 
Plats: Kulturhuset, Vallentuna Centrum 
 
3/3 2020 Biodling & trädgård 
Vallentuna Väsby biodlarförening berättar om bin 
och om hur biodling går till och Bo Eknert berättar 
om biologisk mångfald i trädgårdar. Konkreta tips om 
biodling och om hur man kan gynna insekter, fjärilar, 
fåglar, igelkottar och ängsblommor i sin egen 
trädgård. 
Datum: tisdag 3 mars kl. 19.00 
Plats: Stora mötesrummet, Vallentuna kulturhus  

 
Föreningens styrelse 2019 
Ordförande: Jessica Einebrant 
Vice ordförande: Margareta Lysell Sekreterare: 
Amanda Jennerstål  
Kassör: Bo Eknert  
Ledamöter: Jesper Almén, Christofer Wilson Pelle 
Wijkström, Stefan Jonsson. 
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Vill du vara aktiv i föreningen, 
har du idéer om lokala frågor 
som vi kan engagera oss i eller 
har du tips om härliga platser i 
vår kommun? 
 
Välkommen att mejla oss på 
vallentuna@naturskyddsforeningen.se 


