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

NÄR: Lördag 6 april kl. 10 till 14.

VAR: Arena Satelliten vid Sollentuna station
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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.

Motioner till stämman skickas till Torbjörn Schmidt, 
Ringvägen 2, 191 45 Sollentuna eller till vår mailadress 
naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com senast 26 februari. 

NÄR: Tisdag 19 mars kl. 19 till 21

VAR: Tintomararummet vid Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2.



Dags för skräpplockardag!
Den 4 maj arrangeras Nordiska kusträddardagen tillsammans med våra 
nordiska grannländer. Tanken med dagen är att samla människor i hela 
Norden på en och samma dag för att uppmärksamma problemet med marint 
skräp. I år blir tredje året i rad där många städar sin närmsta strand. 

Vi som bor i Sollentuna samlas vid Norrviken eller Edsviken för att under ett 
par timmar städa skräp längs vattenbrynet. Nedskräpningen av våra hav och 
sjöar är ett stort miljöproblem och vi kan alla hjälpa till!

NÄR: Lördag 4 maj kl. 10-12

VAR: 1) Norrviken - Kanotklubben, Strandpromenaden 2
 2) Edsviken - bryggan i Edsbergsparken

ANMÄLAN:     Senast 30 april till vår e-postadress
             naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com
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Vandra längs vildmarksstigen
Vandring längs Vildmarksstigen i Törnskogen på Gröna Kilarnas dag. Vi lär 
känna Törnskogens varierande landskap – med tallhällmarker, gammel-
granskog, mossar, bäckar och Norrvikens östra strand där bävern trivs. Medtag 
matsäck. Vandringen avslutas med fika på Vaxmora torp runt kl. 15. Guide är 
Herbert Henkel.

NÄR: Söndag 19 maj kl. 10 

VAR: Båtsmansvägens slut. Buss 527 från Sollentuna C kl. 09:34  till

 hållplats Gustavsbergsleden. Gå norrut på Båtmansvägen. 

ANMÄLAN:     Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!
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Vilda ätliga växter
plocka och gör din egen smoothie! 

Välkommen på en vandring på Järvafältet och plocka egna vanliga vilda 
ätbara växter. Efter vandringen går vi till Naturkaféet och gör en vild-smoothie 
på det vi har plockat. Vi får möjlighet att ställa frågor till vår guide Angelina 
Hjelm som i hela sitt liv har intresserat sig för vilda växter och hur man 
använder dessa i mat.  Ta med en egen korg eller burk. Slut senast kl 17.

NÄR: Lördag 15 juni kl. 14     

VAR: Naturkaféet vid Väsbygård, Järvafältet

ANMÄLAN:     Anmäl dig senast den 7 juni till 
                 naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com
                 Max 30 deltagare. Kostnadsfritt!

Slåtter vid Vaxmora torp
Vi slår ängen med lie när växterna har gått i frö. Slåttern avser att hålla ängen 
mager genom att ta bort det som växt upp under sommaren. Vaxmora torpets 
stödförening ordnar med korvgrillning till lunch.

NÄR: Söndag 28 juli kl. 9.

VAR: Vaxmora torp. Buss 527 kl 0834 från Sollentuna C till 
 hållplats Vaxmora. Gå norrut genom småhusområdet till fotbolls-   
  planen, sedan stig mot norr ca 800 m till torpet.

ANMÄLAN:     Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!
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Svampvandring i Törnskogen 

Följ med på en cirka 2 km lång vandring i långsamt tempo på småstigar.  
Nybörjare är särskilt välkomna. Vandringen avslutas med fika vid Vaxmora 
torp. Guide är Berit Forsberg.

NÄR: Söndag 15 september kl. 10

VAR: Båtsmansvägens slut. Buss 527 från Sollentuna C kl. 09:34  till

 hållplats Gustavsbergsleden. Gå norrut på Båtmansvägen.

ANMÄLAN:     Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

Följ med på Geologins dag 
Geologisk vandring i Törnskogen längs stigen Urtid Istid Nutid. Vi tittar på 
bergarter, landskapets utveckling efter istiden och människans påverkan. 
Medtag matsäck. Vandringen avslutas med fika på Vaxmora torp runt kl 13. 
Guide är Herbert Henkel.

NÄR: Lördag 14 september kl. 10

VAR: Båtsmansvägens slut. Buss 527 från Sollentuna C kl. 09:34  till

 hållplats Gustavsbergsleden. Gå norrut på Båtmansvägen.

ANMÄLAN:     Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!



Fågelvandringar på fältet
Tillsammans med Järvafältets Ornitologiska Klubb, JOK, arrangeras 
söndagsvandringar på Järvafältet. Bengt Sundberg guidar. Vandring-
arna 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 vanliga fåglar. Efter dryga två timmars prome-
nad rekommenderar vi en smörgås med kaffe eller te på Naturkaféet. 
Läs gärna om andra fågelutflykter på Jävafältet på jokhemsida.se.

NÄR: Söndagarna 27/1, 24/2, 31/3, 28/4 kl. 9

VAR: Naturskolan i Sollentuna. Väsbygård, Järvafältet

ANMÄLAN:     Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

Fika på Naturkaféet
Välkommen till Naturkaféet på Järvafältet vid Väsby gård. Vi serverar 
ekologiskt kaffe och smörgåsar. Betala kontant eller med Swish. 

Kaféet drivs av Naturskyddsföreningen tillsammans med Frilufts-
främjandet, Svenska Turistföreningen, Järvafältets Ornitologiska 
Klubb och Naturskolan.

NÄR:     Söndagar 13 januari till 14 april kl. 11 till 15.

VAR: Naturskolan i Sollentuna. Väsbygård, Järvafältet
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Styrelsens arbete 
De senaste månaderna har vi i styrelsen i Naturskyddsföreningen 
Sollentuna bland annat gett remissvar på flera mindre detaljplaner, där vi 
vill att planreglerna ska styra mot att det blir en del grönska i stadsbilden.

Vi har även i ett ärende där en fastighetsägare ersatt naturlig strand med 
en kaj i remiss-svar framfört att strandzonen är viktig för att Edsviken 
ekologiskt ska fungera, och att stranden därför bör återskapas. Kajen 
byggdes utan vattendom, vilket lagen kräver. 

Vid Väsjön agerar vi för att stoppa att det byggs bostäder där det råder 
strandskydd. Kommunen har i strid mot miljöbalkens regler om 
strandskydd infört planregler som medger bebyggelse, och nu gett bygglov 
med stöd av dessa planregler.

Under hösten och vintern 2018/2019 har eller ska vi genomföra fem 
medlemsaktiviteter och  vi har även 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 vårt 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 partipolitiskt oberoende organi-
sation (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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Om publikationen: Detta programblad skickas till alla medlemmar i Sollentunas lokalkrets.
Producerad av Fredrik Jerneke, formativet.se

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:

WEBB: sollentuna.naturskyddsforeningen.se

E-POST: naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com 

FACEBOOK: Naturskyddsföreningen i Sollentuna

Vi behöver 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 

Sollentuna


