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Vad är det för 

STEN?
Den 8 september är det Geologins dag! Vi uppmärksammar 
dagen genom att arrangera en workshop där ni får lära er 
mer om bergarter och mineral. Ta med er en sten, från er 
närmiljö eller från en semesterresa. På plats hjälps vi åt att 
identifiera stenen med hjälp av en bestämningsnyckel. Ta 
med familjen så lär vi oss att utforska geologi tillsammans!

NÄR: Lördag 8 september kl. 12 till 15

VAR: Naturskolan i Sollentuna. Väsbygård, Järvafältet

ANMÄLAN:  Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!
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Inspirationsföredrag 

om hållbarhet
Kom och inspireras till en mer hållbar vardag. 
Få tips och lär er mer om vad t.ex. rättvise- 
märkningar och ekologiskt innebär. Hur kan vi 
med enkla medel göra våra städer mer hållbara? 
Vad innebär de globala målen och Sveriges 
miljömål? Frida Orveland håller i föredraget.

NÄR: Söndag 18 november kl. 17 till 18

VAR: Oxstallet, Landsnoravägen 42. 
 Bredvid Edsvik konsthall.

ANMÄLAN: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

3



4

Är du nyfiken på hur vårt 
viktigaste livsmedel 
blir till och tas om hand?

Dricksvattnet i våra kranar tar vi för givet men det ligger mycket 
arbete bakom den värdefulla vätskan. Följ med på studiebesök i 
Käppalaverket på Lidingö som renar avloppsvatten från mera än 
en halv miljon människor i 11 kommuner. Reningsverket tar 
tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och 
återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp. Vi får 
också veta vilka utmaningar dricksvattenproduktionen ställs 
inför i framtiden och hur vi själva kan bli mera vattensmarta. 
Visningen tar 2 timmar.

NÄR: Onsdag 23 januari 2019 kl. 16 till 18.     

VAR: Käppalaverket, Lidingö. 

ANMÄLAN:  Anmäl dig senast fredagen den 18 januari till 
   naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com
   Vi behöver vara minst 12 deltagare för att 
   studiebesöket ska arrangeras. Kostnadsfritt!
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Djurspår och spillning
i den Svenska naturen
Vad finns det för djur i den svenska naturen? Upptäck och lär 
känna djuren lite närmare genom att gå på en vandring bland 
djurspår och djurspillning. Vilka spår hör till vilket djur? Och 
finns det spår som kanske inte hör hemma här? Ta med familjen 
på en upptäcktsfärd med tipsrunda.

NÄR: Lördag 9 februari 2019 kl. 12 till 15.

VAR: Naturskolan i Sollentuna. Väsbygård, Järvafältet

ANMÄLAN: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

Fågelvandringar på fältet
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 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 27/1 kl. 09.00

VAR: Naturskolan i Sollentuna. Väsbygård, Järvafältet

ANMÄLAN:  Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!



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 26 augusti till 2 december kl. 11 till 15.
 Dock stängt 4 november.

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
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Styrelsens arbete 
De senaste månaderna har vi bland annat besvarat remisser 
från kommunen gällande detaljplaner för Väsjön norra och 
kvarteret Tidskriften som ligger i Häggvik. I båda dessa fall 
har vi framfört synpunkter på tuffare planregler för en bättre 
dagvattenhantering.

Under våren 2018 har vi genomfört fem medlemsaktiviteter 
och planerat för höstens händelser som du kan läsa om i 
detta blad. Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!

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.

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.
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Smakprov
Godbitar från vårt 
Facebook-flöde. 
Följ oss du med! Sök efter 
Naturskyddsföreningen 
i Sollentuna

Om publikationen: Detta programblad skickas till alla medlemmar i Sollentunas lokalkrets.
Foton: Fredrik Jerneke (sid. 1,3,4) och Frida Orveland (sid. 2,5). Producerad av Fredrik Jerneke, formativet.se

Dela med dig av dina naturfoton från Sollentuna!
Skicka in din vackra och intressanta naturbilder som är tagna i Sollentuna 
till oss så kanske vi publicerar den i nästa progamblad, på hemsidan eller 
på Facebook. Maila naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com.

Sollentuna


