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Kallelse till ordinarie 
kretsstämma

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Sollentuna kallas 
härmed till kretsstämma. Årsmöteshandlingar finns två 
veckor innan på vår webbplats. Kallelse på detta sätt.

Efter mötet bjuder vi på ekologiskt fika och får lyssna till 
naturvårdare från Sollentuna kommun som berättar om 
projektet Blomrika gräsytor.

Motioner till stämman skickas till Torbjörn Schmidt, 
Ringvägen 2, 191 45 Sollentuna eller till vår mailadress 
naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com senast 6 mars. 

NÄR: Tisdag 27 mars kl. 19 till 21.

VAR: Tintomararummet i Sollentuna bibliotek. 
 Aniaraplatsen 2.

TIPS! Åk på Naturskyddsföreningens riksstämma i sommar. Den 15 till 
17 juni kommer medlemmar från hela landet att samlas i Uppsala. Alla 
medlemmar är välkomna att delta. Mer information och anmälan 
kommer at publiceras på naturskyddsforeningen.se
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Fynda på klädbytardagen

Föredrag: Biologisk mångfald

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 fem fräscha plagg. För varje plagg får du en 
kupong och kan byta till dig ett annat plagg. På så vis bidrar vi 
tillsammans till minskade koldioxidutsläpp, och minskat slöseri 
av vatten och användning av miljöfarliga kemikalier jämfört med 
om nytillverkade kläder köpts.
 
Datum, tid och plats kommer publiceras på vår webbplats och 
Facebook-sida när det närmar sig.

Vill du hjälpa till som funktionär på Klädbytardagen? Hör gärna av dig till 
johan.deander@telia.com eller på 073-831 35 12.

Hur gynnas den biologiska mångfalden i trädgården? Varmt 
välkommen till ett föredrag av Bo Eknert, biolog och lärare i 
natur- och miljövård vid Stockholms universitet. Fjärilar, bin och 
humlor är viktiga pollinerare och fåglar samt rovinsekter håller 
skadeinsekter i schack.

NÄR: Torsdag 3 maj kl. 18 till 19.

VAR: Tintomararummet i Sollentuna bibliotek.

ANMÄLAN:  Anmäl gärna om du tänker delta till: 
   naturskyddsforeningensollentuna@gmail.com
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Gröna Kilarnas Dag
Ekopassager - guidad tur

Storstockholms gröna kilar är en stjärnformig struktur av natur-
områden. Denna grönska är dock ingen självklarhet. Innevånarna i 
länet bjuds därför in att under Gröna Kilarnas Dag uppleva och 
manifestera den natur som är så viktig att bevara och utveckla på 
ett hållbart sätt. Järvakilen skall som idé vara vår gröna länk från 
nordväst om Sigtuna in till Djurgården.

I Järvakilen bjuder vi in dig till en guidad tur av ekopassager på nya 
motorvägen Rotebro-Stäket. Vi ser dagsläget med arbetena och hur 
det kommer att bli. Var ligger Sollentuna Häradsallmänning och 
Go-Kart-banan? Syftet med Sollentuna Häradsallmänning är i första 
hand kommersiellt skogsbruk. Där blir det i långa tider stora ytor 
där allmänheten i praktiken inte är välkommen.

NÄR:   Söndag 20 maj kl. 9 till ca 11:30.

VAR:  Från Sollentuna: Samling kl 9 norr om Turebergshuset. 
 Vi fyller privata bilar för färd mellan hållpunkterna.

 Från Järfälla: Samling kl 9 vid Kallhälls station. Vi fyller   
 privata bilar och möter upp följet från Sollnetuna.

ANMÄLAN:   Anmälan med mobilnummer senast 10/5 till 
   torbjorn.schmidt@gmail.com. Kontaktperson: 
   Torbjörn Schmidt, SMS 0735-26 69 45.

TIPS! Samma dag planeras en gemensam cykeltur i den inre delen av 
Järvafältet från Barkarby kl 9 till Koppartälten i Haga. I Koppartälten hålls 
klockan 14 ett seminarium med tema Järvakilen. Kontaktperson: Richard 
Murray som nås på richardmurray41@outlook.com eller 0768-016897.
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Fladdermusspaning
i Edsbergsparken 

I väntan på skymningen samlas vi i Oxstallet uppe på Mjölk-
källarberget. Där ges en kortare introduktion till fladdermössens 
liv. Sedan går vi ut i parken för att spana efter de bevingade dägg-
djuren med hjälp av en fladdermusdetektor. Johan Deander leder 
spaningen. 

NÄR: Torsdag 23 augusti kl. 20 till 22

VAR: Oxstallet, Landsnoravägen 42. Bredvid Edsvik konsthall. 

Torpets Dag i Vaxmora
Kom med familjen till Vaxmora torp och lär känna torpet och 
dess omgivning. Torpets dag vid Vaxmora torp ordnas i samar-
bete med Vaxmora torps stödförening med trevliga aktiviteter för 
barn och vuxna såsom naturstig, tävlingar för barnen, kaffe med 
kaka och korvgrillning. Torpet är öppet och det berättas om hur 
det kan ha varit att bo där.

NÄR: Söndag 2 september kl. 12 till 15

VAR: Vaxmora Torp. Ta Buss 527 från Sollentuna Centrum till   
 hållplats Vaxmora. Gå sedan stig norrut 800 m till torpet.



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 Järvafältets 
Ornitologiska Klubb och Naturskolan.

NÄR: Söndagar 14 januari till 6 maj (ej 1 april) kl 11 till 15.
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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 de senaste månaderna så har vi bland annat skrivit 
remissvar gällande flera detaljplaner i kommunen, t.ex. 
Södra Väsjön, samt kommunens förslag till ny översiktsplan. 

Vi har även deltagit på utbildningar och träffar tillsammans 
med andra kretsar inom Stockholms län. Dessutom har vi 
såklart ordnat med medlemsaktiviteter såsom filmvisning på 
Sollentuna Bio och studiebesök på Skansen.
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Smakprov
Godbitar från vårat 
Facebook-flöde. 
Följ oss du med! Sök efter 
Naturskyddsföreningen 
i Sollentuna

Sollentuna


