
 

Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar en god fortsättning på 2021. Vi hoppas 
och tror att vi, i takt med att den rådande pandemin klingar av, återigen ska 
kunna träffas ute i naturen men även inomhus på sikt.  
 
Vi planerar att genomföra ett antal promenader under våren och sommaren med 
syftet att på ett lättillgängligt och smittsäkert sätt komma ut i naturen och att 
tillsammans upptäcka nya platser i Vallentuna kommun. Läs mer om detta på 
baksidan.  
 
2021 är friluftslivets år och vår förening kommer att samarbeta med kommunen 
inom projektet Luften är fri där vi medverkar och arrangerar ett antal aktiviteter 
under våren och hösten. Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv 
med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova 
friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets 
värden och allemansrätten. Besök gärna www.luftenarfri.nu för mer information 
och aktivitetslista. 
 
Under hösten hoppas vi kunna återkomma med program som innehåller både 
utomhusaktiviteter men även föredrag och arbetsmöten etc. inomhus. Bland 
annat planerar Ingemar Lind att komma till Vallentuna i oktober och visa sin 
naturfilm ”Sångfåglar”.  Håll utkik på vår hemsida och Facebook.  
 
Välkomna att delta på årets kretsstämma som sker digitalt. Vi kommer att 
berätta om föreningens arbete och vi tar gärna in förslag från er medlemmar på 
vad ni anser är viktigt i kommunen men även vilken typ av aktiviteter ni skulle 
önska att vi anordnar. Britta Sannel kommer att föreläsa om permafrost och om 
klimatförändringarna som sker när permafrosten smälter och hur det skapar 
oåterkalleliga förändringar för klimatet. 
 

Medlemsbrev våren 2021  
 

Kallelse till kretsstämma med föreläsning av Britta Sannel 
  

Datum: torsdag 25 mars kl. 19-21.00 
Plats: Digitalt möte, länk skickas ut via e-post, kontakta oss gärna med 

eventuella frågor om hur ett digitalt möte genomförs. 
Motioner ska ha inkommit senast 11 mars och skickas till 

vallentuna@naturskyddsforeningen.se 
Samtliga handlingar finns på hemsidan: 

www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se 
Vill du bidra till vårt arbete och vara aktiv i föreningen? Kontakta 

gärna valberedningen!  
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Uppdatera eller registrera Er e-post genom att skriva till 
medlem@naturskyddsforeningen.se för att få våra digitala utskick! 

 



 

Promenera med oss
 

Under det kommande år kommer vi i styrelsen att anordna ett antal 
promenader. I all enkelhet så möts vi upp på en bestämd plats och därifrån 
vandrar vi i naturen tillsammans under ca 2h. Minst en av oss i styrelsen 
finns med för att guida och vi kommer att titta på det som området bjuder. 
Platserna ger oss en variation av natur som barr/lövskog, hällmarker, 
naturbetesmarker, utsiktspunkter etc. Vi planerar att besöka nedan 
områden men kom gärna med förslag och idéer på andra platser. Exakta 
datum, tider och samlingsplatser kommer att meddelas på vår hemsida 
samt Facebook. 
 
- Kristinebergsskogen, Vallentuna. Tätortsnära blandskog, med hällmarker, 
som riskeras att bebyggas. Preliminärt datum 4/4 
- Rövarberget, Brottby. Promenad genom gammal granskog, hällmarker och 
odlingslandskap till Tärnanområdets och Vallentunas högsta punkt. 
Preliminärt datum 17/4 
- Björkby-Kyrkvikens naturreservat. Populärt naturområde nära Vallentuna 
centrum. Lämplig tur för hela familjen. Preliminärt datum 8/5 
- Ubbysjön, Vallentuna. Fågelrik igenväxningssjö mellan Vallentuna och 
Lindholmen där en ny vandringsled invigdes under 2020. Lämplig tur för 
hela familjen. Preliminärt datum 22/5 
  
Under sommaren kommer vi att anordna ytterligare promenader bland 
annat med fokus på geologi och trädgårdar. Vi återkommer med 
information om detta. Håll utkik på vår hemsida samt Facebook. 

 
Hoppas att vi ses digitalt på årsmötet och sedan under våra promenader. 
 
Vänliga hälsningar från Styrelsen 
 
 
Föreningens styrelse  
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Ledamöter: Amanda Särnegrim, Jesper Almén, Christoffer Wilson, Jennifer 
Giri, Kristin Norlander. 
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