
På gång i din krets
Program för hösten och vintern 2017

Fågelvandringar
på Järvafältet

Morgonvandring
hos Skansens djur

Tyck till på vår
medlemsträff

Gå på bio:
BIKES vs CARS

Sollentuna



Fågelvandringar 
för nyfikna

Vi arrangerar tillsammans med Järvafältets ornitologiska-
klubb söndagsvandringar på Järvafältet. Bengt Sundberg 
guidar. Vandringarna riktar sig framförallt till nybörjare och 
andra som inte redan är experter och syftar bl.a. till att 
väcka intresse och lära känna igen sång och utseende hos 
vanligt förekommande fåglar. Efter dryga två timmars 
promenad rekommenderar vi en smörgås med kaffe eller 
te på Naturkaféet.

NÄR: Söndagarna 24/9, 29/10, 26/11 och 28/1 kl. 09.00

VAR: Samling vid Naturskolan, Väsby gård. Järvafältet

Obs: Knistavägen under E4:an är endast öppen för cyklister och fotgängare året ut. 
För att nå parkeringen vid Bögs gård åka via Akalla.



medlemsträff
Styrelsen bjuder in medlemmar att komma och höra 
vad Naturskyddsföreningen Sollentunas styrelse 
arbetar med. Där vill vi även gärna höra vad du som 
medlem tycker är viktigt. Det kommer bjudas på fika 
och ordnas med en aktivitet. Varmt välkomna!

NÄR: Söndag 22 oktober kl. 13 till 15

VAR: Naturskolan, Väsby Gård. Järvafältet

Tyck till på vår



Filmvisning i november

BIKES vs CARS
Vi visar Fredrik Gerttens dokumentärfilm Bikes vs. Cars på 
Sollentuna Bio. I filmen ser vi exempel från olika städer runt 
om i världen där cyklister och andra trafikslag ska samsas om 
utrymmet i trafiken. Vi får följa några männsikor som kämpar 
för att få cykla i sin egen stad. Läs mer om filmen och se trailer 
på bikes-vs-cars.com. Efter filmen bjuds det på fika.

ANMÄLAN:  Maila johan.deander@telia.com. 
  Det är begränsat antal platser så först till kvarn!

NÄR:   Tisdag 14 november kl. 19. Filmen är 87 min

VAR:   Sollentuna Bio, Turebergs Torg 1

PRIS:  Gratis!



Morgonvandring 
hos djuren

Varför finns djurparker och vad händer på Skansen innan 
öppning? Följ med på en exklusiv morgonvandring bland 
Skansens djur och hör om arbetet med dem. Vi pratar om 
artbevarande, hållbarhet och djurvälfärd m.m. Guidar gör vår 
egna ordförande Johan Deander som är djurvårdare på Skansen.

Vi kommer mestadels att vara ute så kläder efter väder. 
Rundvisningen pågår ungefär 1 timme. Efteråt finns det 
möjlighet att gå runt på Skansen på egen hand.

ANMÄLAN:  Senast 21/1 till johan.deander@telia.com. 
   Det är begränsat antal platser så först till kvarn!

NÄR: Lördag 27 januari kl. 08:55

VAR: Samling vid Skansens huvudentré

PRIS: Gratis!



Engagera dig
Vill du verka för naturen och miljön i din närhet? Eller har 
du kanske ett naturintresse som du vill dela med dig av? 
Vi söker dig som på ett eller annats sätt vill engagera dig i 
en fråga och driva den via vår lokalkrets. Stort som smått. 
Tillsammans kan vi åstadkomma mycket! 

Hör av dig till oss via Facebook eller maila 
naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com 

Håll dig uppdaterad
Inför våra aktiviter mailar vi en påminnelse till alla 
medlemmar. Får du inte påminnelser? Maila då din 
e-postadress till oss. Den senaste informationen om vad 
som händer i vår lokalkrets hittar du på nätet:

WEBBEN: sollentuna.naturskyddsforeningen.se

FACEBOOK: Naturskyddsföreningen i Sollentuna

Besök naturkaféet
På Järvafältet vid Väsby gård ligger Naturkaféet där man 
kan dricka ekologiskt kaffe och äta smörgåsar. Du kan 
betala kontant eller med Swish. 

Kaféet drivs av Naturskyddsföreningen tillsammans med 
Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen och 
Järvafältets Ornitologiska klubb. 

NÄR: Söndagar 27 augusti till 3 december



Om Sollentunas lokalkrets
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 parti-
politiskt oberoende organisation (NGO) som fungerar som en 
remissinstans. Med detta menas är att vi exempelvis tittar på 
detaljplaner och har möjlighet att yttra oss och överklaga 
beslut rörande miljön och naturen.

För att informera och väcka intresse för natur och miljöfrågor 
ordnar vi ett antal olika aktiviteter under året, till exempel 
klädbytardag, studiebesök och naturvandringar.

Styrelsens arbete 
Styrelsens ideella arbete pågår löpande under året. Under 
styrelsemötena, som hålls varje månad, diskuteras aktuella 
händelser i vårat närområde, kommande aktiviteter och 
inkomna synpunkter från medlemmarna.

Under året har vi bland annat skrivit yttrande gällande 
stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga samt 
yttrande gällande kraftledningsarbetet mellan Edsberg och 
Törnskogen. Vi har skrivit insändare i lokaltidningarna om 
exempelvis kollektivtrafiken. Vi har deltagit i seminarium 
såsom behandling av Norrvikens botten samt Ny grön stad. 
Och självklart har vi även arrangerat aktiviter såsom kläd-
bytardagar, fladdermusspaning (med inköpt fladdermus-
detektor), inventerat grodjur med mera.



Smakprov
Godbitar från vårat 
Facebook-flöde under 
året. Följ oss du med!

Sollentuna


