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Kallelse till

Kretsstämma
Välkommen att delta på vårt årsmöte tillika Kretsstämma, då vi väljer en ny 
styrelse och går igenom året som gått. Efter mötet bjuds det på ekologiskt fika.

Handlingar till årsmötet (valberedningens förslag till styrelse, verksamhets-
berättelse och resultat- och balansräkning) läggs upp på vår hemsida minst 
tre veckor innan mötet.

OBS: Mötet kan komma att hållas digitalt beroende på smittläget.  

NÄR: Tisdag 15 mars kl. 18-20

VAR: Amorinasalen, Sollentuna Bibliotek, Aniaraplatsen 2
 vid Sollentuna Centrum. Lokalen ligger i källarplan.

Klädbytardag
Chansen att hitta fina kläder till garderoben! Genom att byta till dig ett klädes- 
plagg i stället för att köpa ett nytt gör du både plånboken och miljön en stor 
tjänst. 26 mars ordnar vi vår berömda Klädbytardag!

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 miljöfarli-
ga kemikalier jämfört med om nytillverkade kläder köpts. Vill hjälpa till som 
som funktionär? Mejla sollentuna@naturskyddsforeningen.se

NÄR: Lördag 26 mars kl. 10-14  (lämna kläder fr.o.m. kl. 9)

VAR: Amorinasalen, Sollentuna Bibliotek, Aniaraplatsen 2
 vid Sollentuna Centrum. Lokalen ligger i källarplan.
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I samarbete med Sollentuna Hembygdsförening finns Naturskyddsföreningen 
på plats vid Hersby gård den 3 april med en holkbyggar-station! Kom förbi och 
bygg holk åt både fåglar och fladdermöss. Särskilt kul tror vi aktiviteten är för 
barn i åldrarna 7-10 år!

NÄR: Söndag 3 april kl. 12-15

VAR: Hersby Hembygdsgård, Lillhersbyvägen 1

ANMÄLAN:     Ingen föranmälan.

                 Spana grodor
                             vid Danderydsvallen 

Kvääk, vad sa du? Kvääk!! Fattar du inte heller, så följ med på Grodspaning vid 
Danderydsvallen i Danderyd. På äventyret får du lära dig mer om våra 
krälande djur och varför dem begett sig till detta vattenhål nu på våren. Har vi 
tur får vi även möta på dess kusin, som kallas för Bufo Bufo på latin. 

NÄR: Söndag 10 april kl. 11.

VAR: Parkeringen vid Danderydsvallen, Danderyds kommun. Det finns 
 även en busshållplats med samma namn där buss 601 stannar. 

ANMÄLAN:       Till e-post sollentuna@naturskyddsforeningen.se 
  senast 4 april.

Bygg en fågelholk
på Hersby gård
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Naturpromenad med ekologi
Följ med på en härlig promenad i naturen och få kunskap om vad som hänt i 
området sen 1,9 miljarder år fram till igår. Frågor som tas upp är bland annat: 
Hur har berggrunden bildats? Hur har dagens mark bildats? Hur har männis-
kor, djur och växter anpassat sig till detta? Promenaden börjar vid parkerin-
gen vid Bögs gård och avslutas vid Naturcafét cirka två timmar senare.

NÄR: Söndag 8 maj kl. 9

VAR: Parkeringen vid Bögs gård, Järvafältet

ANMÄLAN:       Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

Låt Sollentuna surra!
Skapa en trädgård för bin, fjärilar och andra pollinerare

Den svenska naturen är i förändring, och nästan 5000 arter är rödlistade. 
Särskilt utsatta för ett förändrat landskap är pollinerare av olika slag, alltså 
bin, fjärilar och andra insekter som hjälper till att pollinera växter så att vi får 
frukt och bär under sommar och höst. 
Men det finns sätt att hjälpa pollinerarna. I din trädgård kan du plantera 
växter som ger pollen och nektar större delen av året. Vi bjuder in botanikern 
Emil Nilsson från Svensk Botaniska Föreningen och får lära oss om hur vi 
själva kan skapa en hemtrevlig miljö för våra små vänner. Vi får konkreta 
tips på tillvägagångsätt och goda exempel. Sedan går vi ett varv i Floras 
Trädgård på Järvafältet, och tittar på hur man kan göra i praktiken.

NÄR: Lördag 14 maj kl. 13-15

VAR: Naturskolan - Väsby gård, Järvafältet

ANMÄLAN:       Anmäl dig på vår hemsida senast 
                             10 maj. Kostnadsfritt!
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Fika på Torpet
Varmt välkommen på fika vid Vaxmora torp utvalda dagar under våren!
Här kan du köpa bullar, chokladbollar, kakor, frallor, kaffe och saft. Det finns 
också en Facebook-sida för Torpet, följ den för aktuell info. Sök på ”Fika på 
Vaxmora Torp” på Facebook.

NÄR: Söndagarna 24 april, 22 maj, 5 juni kl. 12-15

VAR: Cykel, bil eller buss 527 till 
               Vaxmora, gå till fotbollsplanen 
               vid Porsvägen och följ sedan 
               stigen in i skogen rakt fram 
               15 min. till torpet i gläntan.

  Vampyr eller mus? 
Nattlig fladdermusspaning vid Edsbergs slott

Följ med Naturskyddsföreningen på Fladdermusspaning och upptäck det enda 
Nordiska däggdjuret som kan flyga! Med oss på spaningen har vi en fantastisk 
apparat som kan fånga upp ljudet av dessa ljudlösa skuggor. Ficklampa och 
oömma kläder är mycket passande för att ta sig fram i slottsparkens terräng. 
Vi får däremot inte glömma att vara tysta och släcka ljuset när vi väl går på 
spaning. Så välkommen till Edsviks slottspark, på en nattlig vandring i Flad-
dermusens fotspår. Aktiviteten är kostnadsfri, men om man vill ta med/köpa 
med sig en fladdermusdetektor går det jättebra.  

NÄR: Onsdag 31 augusti kl. 20

VAR: Utanför Edsviks slott, vid bryggorna mot vattnet, Edsviken

ANMÄLAN:       Till e-post sollentuna@naturskyddsforeningen.se 
  senast 22 augusti. Kostnadsfritt!



Fika på Naturkaféet
Naturkaféet håller stängt under januari och öppnar eventuellt igen i 
slutet av februari. Vi kommer fortsätta följa FHMs rekommendationer 
och anpassa verksamheten om det kommer nya riktlinjer. Håll utkik 
på föreningens hemsida eller Facebooksida för uppdateringar!

På Naturkaféet serverar vi ekologiskt kaffe och smörgåsar. Betala 
kontant eller med Swish. Kaféet drivs av Naturskyddsföreningen 
tillsammans med Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, 
Järvafältets Ornitologiska Klubb och Naturskolan. 

NÄR:     Söndagar kl. 11-15

VAR: Naturcaféet vid Naturskolan - Väsby gård, Järvafältet
 Cirka 1 km väster om Bögs gård. 
 Anpassat för funktionshindrade.

Fågelvandringar på fältet
Vi räknar med att dra igång fågelvandringar på Järvafältet igen i 
slutet av februari. Tillsammans med Järvafältets Ornitologiska Klubb, 
JOK, arrangeras 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 vanliga fåglar. Efter runt två 
och en halvtimmes promenad är vi åter igen vid Naturskolan & 
Naturkaféet. Läs gärna om andra fågelutflykter på Jävafältet på 
jokhemsida.se. 

NÄR: Sista söndagen i månaden från och med februari

VAR: Naturskolan - Väsby gård, Järvafältet

ANMÄLAN:     Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!
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Styrelsens arbete 
Hösten 2021 öppnade samhället upp igen, och vi fick åter träffa naturin-
tresserade medlemmar! Inte nog med det, vi hann också hålla några 
fysiska styrelsemöten, vilket var efterlängtat. Som remissinstans har vi 
under året mött gehör och nyfikenhet från kommunen. Frågor vi lyft länge, 
särskilt dagvattenhantering, har seglat upp på agendan i samband med de 
större översvämningar som inträffade i Gävle under sommaren. Samhälls-
bygge kräver att man tar höjd även för skyfall och låter grönytor fungera 
som buffertzoner. 

Under styrelsemötena diskuteras aktuella händelser i vårt närområde, 
kommande aktiviteter och inkomna synpunkter från medlemmarna. Vi i 
styrelsen tar gärna emot synpunkter och förslag på aktiviteter eller 
aktuella frågor att lyfta. Vi finns också ofta representerade på våra aktivi-
teter och hoppas få träffa många av er under 2022!
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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 
partipolitiskt oberoende organisation (NGO) som fungerar som en remis-
sinstans. 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.



Om publikationen: Detta programblad skickas till alla medlemmar i Sollentunas lokalkrets.
Producerad av Fredrik Jerneke, formativet.se. Foto framsida: Säbysjön på Järvafältet.

Politik och Natur:
Var står partierna i 
naturskyddsfrågorna?
Det är valår och för oss i Naturskyddsföreningen är det dags att genomföra 
vår valenkät för att se hur kommunens politiska partier förhåller sig till 
miljö- och klimatfrågor. Ska Sollentunas grönområden och skyddsvärda 
natur få vara kvar? Ska vi bygga för bara bil eller mer för cykel, gång och 
kollektivtrafik? Svaren kommer vi framöver att publicera på vår hemsida 
så håll utkik där!

Kontaktvägar
E-POST: sollentuna@naturskyddsforeningen.se 

WEBB: sollentuna.naturskyddsforeningen.se

FACEBOOK: Naturskyddsföreningen i Sollentuna

Sollentuna


