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Välkomna till vårens aktiviteter 
 

Kallelse till ordinarie kretsstämma tisdagen 15 mars 
kl. 19 – 21 på Paddys Pub, 2 tr. 

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Sollentuna kallas härmed till 
kretsstämma. Kallelse endast på detta sätt. Årsmöteshandlingar finns två 
veckor innan på vår hemsida, se nedan. Årsmöte 19 - 19.30, sedan ingår 
valfri alkoholfri dryck med tilltugg. Alla är välkomna! Är du inte redan 
medlem så kan du bli medlem på plats. 
Våra huvudsakliga mål är att informera och väcka opinion om natur- och 
miljöfrågor i Sollentuna kommun. Vi kämpar också för att hålla stränder och 
gröna korridorer fria från bebyggelse genom att granska och om nödvändigt 
överklaga detaljplaner innan de realiseras. 
Motioner till stämman skickas till Torbjörn Schmidt, Ringvägen 2, 191 
45 Sollentuna, eller naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com senast 
den 26 februari. Puben ligger vid Sollentuna station. 
 

Fågelvandringar 

Vi arrangerar vårens söndagsvandringar tillsammans med 
Järvafältets Ornitologiska klubb. Rutinerad ledare vid dessa 
vandringar är som vanligt Bengt Sundberg. Vid dessa 
söndagsvandringar är det lämpligt att bjuda in vänner med 
ett kanske nyväckt fågelintresse. 

Fågelvandringarna äger rum söndagarna 
28/2, 20/3, 24/4 och sista söndagen varje månad fr.o.m. 
augusti. Samlingen sker vid Naturskolan, Väsby gård kl. 
09.00. Efter två timmars promenad rekommenderar vi en 
smörgås med kaffe eller te på Naturkaféet.  
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Naturguidningar för SFI-elever kommer att 
ordnas under våren. Datum fastställs med kort 
varsel så att vi är säkra på bra väder.  Redan 
anmälda frivilliga medlemmar kommer att 
kontaktas med fråga om de vill följa med. 
Upplysningar Kriss.feldhusen@telia.com, 
mobil 070-340 45 49. 

 

Schysta produkter i badrumsskåpen? 

Naturskyddsföreningen planerar att under 
miljövänliga veckan första veckan i oktober driva en 
kampanj för schysta produkter i badrumsskåpen. Kan 
ett schampo vara bra eller dåligt för miljön? Vad 
betyder märkningen på flaskan? För dem som vill 
medverka ordnas ett regionalt upptaktsmöte den 
6 september kl 18:30 på Åsögatan i Stockholm.  

Kontakta Johan.deander@telia.com, 
mobil 073-831 35 12  om Du är intresserad. 

Manhemskärret, 
Törnskogen 
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Våtmarker i Törnskogen, söndag 8 maj kl 10 

I skötselplanerna för de båda naturreservaten i södra (Sollentuna) och i 
norra (Upplands Väsby) Törnskogen föreskrivs att de nu utdikade 
våtmarkerna ska återfå naturlig vattennivåvariation. Vi besöker före 
detta Rimstaholmsjön, passerar flera mindre mossar och kärr på vägen 
till före detta Emmylundsmossen, noterar några nu granplanterade 
tidigare våtmarker, fortsätter förbi Törnskogsmossen till den nya 
våtmarken i nedre Kohlstadalen. 

Ta med lunchmatsäck och ta på kläder efter väder och bra skor. Cirka 5 
timmar. 

Guide är Herbert Henkel 

Samling kl 10 vid busshållplats 527 Smedstorp. Bussen avgår från Sollentuna C 
kl 9:38. (Guiden stiger på i Vaxmora). Retur med buss kl 15:03 från Norrsätra. 

Klädbytardag, lördagen den 16 april kl 10-14  

Ta chansen att hitta fina kläder till garderoben. Genom att byta till dig ett 
klädesplagg i stället för att köpa ett nytt gör du både plånboken och miljön 
en stor tjänst.  

Du tar med dig max tio fräscha plagg. För varje plagg får du en biljett och 
kan byta till dig nya plagg.  

För sjunde året i rad arrangerar Naturskyddsföreningen Sveriges största 
Klädbytardag. Vid förra årets Klädbytardag bytte ca 44 500 plagg ägare 
runt om i landet. Det bidrog bland annat att ca 165 ton koldioxid och 29 
ton kemikalier sparades jämfört med om nya kläder köpts!  

Arena Satelliten vid Sollentuna C, alldeles bredvid kommunhuset och 
busstationen.  

Vill du hjälpa till som funktionär på Klädbytardagen? Hör gärna av dig till 
johan.deander@telia.com  
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Hagby återvinningscentral 18 maj 18:30 

Studiebesök och guidad tur på återvinningscentralen där 
våra sopor hamnar om man bor i Sollentuna.  

Adress: Frestavägen 10, Täby. Föranmälning till 
saralundkvist85@hotmail.com senast 11 maj. 

Buss 527 till Smedstorp alt Hagbylund norra, för att sedan 
promenera till Hagby återvinningscentral. 

Riksstämma 18-19/6, Norrköping  
Riksstämman hålls vartannat år och i år samlas medlemmar från 
hela landet i Norrköping för att ta en mängd viktiga föreningsbeslut. 
Styrelsen kommer att utse ombud som representerar kretsen och 
deltar i besluten på stämman, men alla medlemmar i föreningen är 
välkomna att delta. 
Håll utkik på riksföreningens hemsida och Naturkontakt för mer 
info och anmälan under våren. 
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Samlingsplatser 
Vä - Fågelvandringar 
P - Kretsstämma 15 mars 
P - Klädbytardag 16 april 
T - Våtmarker i Törnskogen 8 maj 
H - Hagby ÅVC 18 maj 
V - Vilda blommornas dag 19 juni 
Vx - Torpets dag 4 september 
S - Geologins dag 10 september 
 
Karta OpenStreetMap 
http://www.openstreetmap.org/copyright 
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 Vilda blommornas dag 19 juni kl. 10:00 

Vi kommer att titta på lundvegetation och lite på de växter som finns i 
strandmiljöer. Vandringen tar ca 1 timme, ingen föranmälan krävs. 
Guide: Sara Lundkvist 

Samling: Sollentunaholm, precis efter bron över järnvägen vid 
grindarna och ingången till Sollentunaholm. 

Buss 520 till Sollentuna kyrka, promenera österut mot Norrviken, gå över den 
lilla bron över Norrviksleden och järnvägen. Eller ta pendeltåg till Rotebro och 
följ järnvägen söderut på sjösidan. 

 

Torpets dag - söndag 4 september kl. 12  

Torpets dag vid Vaxmora torp ordnas i samarbete med Vaxmora torps 
stödförening. Naturstig, tävlingar för barnen, korvgrillning, kaffe med 
kakor och trevligt snack mellan grannar, naturvänner och 
skogsvandrare.  

Buss 527 från Sollentuna Centrum till hållplats Vaxmora, sedan stig norrut ca 
800 m fram till torpet.  
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Geologins dag i Tegelhagsskogen, lördag 10 september kl 10  

Vi tittar på bergarter och mineral, lämningar från den senaste istiden och 
landhöjningens påverkan på landskapet. 

Ta med matsäck. 3 timmar. Guide är Herbert Henkel. 

Begränsat antal deltagare – anmälan till herberthenkel@telia.com eller på 
08 – 754 18 19 senast fredag den 2 september. 

Samling kl 10 vid Silverskogen förskola, Tegelhagsvägen 22. Buss 607 till 
Silverdals kapell, följ sedan Tegelhagsvägen förbi kolonilotterna till förskolan. 

Mer information om vår förening hittar du på 
sollentuna.naturskyddsforeningen.se eller gilla oss på 
Facebook: Naturskyddsföreningen i Sollentuna.  
Inför varje arrangemang e-postar vi alltid en påminnelse. 
Saknar du e-post från oss 
(naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com), kontakta 
gärna Torbjörn Schmidt, 08-96 69 45.  
 

Sulfidblock, Drakön, Edsviken 



 

sollentuna.naturskyddsforeningen.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sverige Porto Betalt 

 

Naturskyddsföreningen i Sollentuna 
Vilka är vi? 

Vi är över 2000 personer som bryr sig om hur vi behandlar vår miljö. 
Naturskyddsföreningen Sollentuna är en lokalkrets kopplad till Svenska 
Naturskyddsföreningen. Våra huvudsakliga mål är att informera och 
väcka opinion om natur- och miljöfrågor i Sollentuna kommun. Vi är en 
partipolitiskt oberoende organisation (NGO) som fungerar som en 
remissinstans, med detta menas är att vi tittar på detaljplaner etc. och har 
möjlighet att yttra oss och överklaga beslut rörande miljön och naturen. 
Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!  

Våra aktiviteter 

För att informera och väcka intresse för natur och miljöfrågor ordnar vi 
ett antal olika aktiviteter under året, till exempel klädbytardag, 
studiebesök och olika naturvandringar i något av våra naturreservat där 
vi kollar på allt från fåglar, blommor eller svampar. Här i programmet 
hittar du våra inplanerade aktiviteter för kommande månaderna, men 
håll gärna utkik på vår hemsida och Facebook-sida. Där dyker det ibland 
upp lite andra tips om aktiviteter, som vi eller andra organisationer 
ordnar. Vi ordnar också naturguidningar för SFI-elever.  

 Naturkafeét 

På Järvafältet vid Väsby gård ligger Naturkafeét där man kan dricka 
ekologiskt kaffe och äta smörgåsar. Naturkaféet är öppet på söndagar 
mellan 11-15 januari till april och september till november. Kaféet drivs 
av Naturskyddsföreningen tillsammans med Friluftsfrämjandet, Svenska 
Turistföreningen och Järvafältets Ornitologiska klubb.  

 


