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Guidning i svampriket
Ta på dig friluftskläderna och följ med in i skogen till svamparnas rike. 

Under turen kommer vi både prata om ätbara arter, men även vilka man 

ska undvika. Har vi extra tur kommer vi även introducera nya svamparter 

som man kanske aldrig sett eller hört talas om. Många av dessa svampar 

är helt ovärderliga för skogens ekologi och en viktig förutsättning för andra 

arter som lever där. Svampkorg och svampborste är välkommen på turen, 

men fokus kommer vara på att få en större helhetsbild av alla svampar som 

finns i vår skog och närhet.

Ta med något att dricka och lite fika, man vet aldrig var i skogen svamparna 

kommer leda oss. Turen är uppskattad att ta ca 2 timmar, beroende på 

väder och fynd. Leder turen gör biolog Oscar Johansson.

NÄR: Söndag 18 september 2022, kl. 11-13

VAR: Törnskogens naturreservat. Samling vid busshållplats Vaxmora (linje 

527) kl. 11 för gemensam tur in i skogen.

ANMÄLAN: Till e-post sollentuna@naturskyddsforeningen.se

senast 14 september. Först till kvarn - max 20 deltagare.

Kostnadsfritt.
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Familjedag

vid Naturskolan
Kom till Naturskolan vid Väsby gård och umgås i och med naturen.  

Prova på ett naturbingo eller samla småkryp. Upptäck naturen på 

hösten, det finns något för alla åldrar. Naturskyddsföreningen visar 

material och aktiviteter.

Fika vid Naturkaféet eller ta med egen matsäck och grilla vid elden. 

NÄR: Söndagen 25 september 2022, kl 11-14

VAR: Samling utomhus vid eldstaden bakom Naturskolan, Väsby 

gård, Järvafältet

ANMÄLAN: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

3



4

Under ytan…finns 

skrot och metall
Prova magnetfiske och se vad som döljer sig på Edsvikens botten. 

Kläder efter väder och gärna en flytväst är det som behövs. Vi fiskar 

efter skrot med magnet och städar på så vis botten. Sen återvinner vi 

allt som fångats upp. Perfekt aktivitet för hela familjen. 

NÄR: Söndag 2 oktober 2022, kl 15.00

VAR: Sollentuna båtklubbs bryggor, Tegelhagen

ANMÄLAN: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

Järnålderns landskap
För att levandegöra järnålderns landskap har det byggts ett 

järnåldershus mellan Bögs gård och Väsby gård i Naturreservatet Östra 

Järvafältet. I anslutning till huset finns rekonstruerade fläteshägnader

och åkeryta. Arkeolog Mikael Söderblom guidar och berättar om platsen.

NÄR: Söndag 9 oktober, kl 10-11.30 

(efteråt kan man fika på Naturkaféet, 

som är öppet 11-15)

VAR: Samling vid Järnåldershuset. 

Det ligger synligt från grusvägen på 

höger sida när man går från Bögs 

gård mot Naturskolan vid Väsby gård 

ANMÄLAN: Ingen föranmälan. 

Kostnadsfritt



Mossar och våtmarker 

i Törnskogen

En promenad runt Törnskogen där vi passerar en hel del av de 

våtmarker och mossar som finns. Några små är kvar orörda, några 

håller på att återfå naturliga förutsättningar och det finns fler där det 

behöves åtgärder för att återfå högre ekologiska värden. Kontroll av 

några dämmen kommer att ske under promenaden. 

Det blir en lång promenad i terräng förbi Törnskogsmossen, upp och 

runda Emmylundsmossen och tillbaka via bland annat våtmarken vid 

Vaxmoratorpet. Promenaden beräknas ta över tre timmar. Ta med fika.

Turen leds av Lennart Nylund. Om ni meddelar mailadress kan lite 

underlag skickas ut innan promenaden.

NÄR: 26 november 2022 klockan 09.00

VAR: Korsningen Gustavsbergsleden Båtmansvägen där turen även 

avslutas.

Buss 527 avgår från Sollentuna station 08.48.  (kontrollera om

tidtabellen ändrats till hösten).

ANMÄLAN: arde.nylund@gmail.com (073-708 09 60)
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Fågelvandringar
Upplev höstens fåglar. Järvafältets Ornitologiska Klubb, 

JOK, arrangerar söndagsvandringar på Järvafältet. Bengt 

Sundberg guidar. Vandringarna riktar sig framförallt till 

nybörjare och andra som inte redan är experter och syftar 

bland annat 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 tillbaks till Naturkaféet.

Läs gärna om andra fågelutflykter på Jävafältet på 

jokhemsida.se.

NÄR: Söndagarna 28 augusti 25 september 30 oktober 

och 27 november. Kl 09.00

VAR: Naturskolan - Väsby gård, Järvafältet

ANMÄLAN: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

Fika på Naturkaféet
På Naturkaféet serveras ekologiskt kaffe och smörgåsar. 

Betala kontant eller med Swish. Kaféet drivs av 

Naturskyddsföreningen tillsammans med Friluftsfrämjandet, 

Svenska Turistföreningen, Järvafältets Ornitologiska Klubb 

och Naturskolan.

Med start söndagen den 28 augusti håller föreningarna 

kaféet öppet söndagar under hösten till och med oktober.

Håll utkik på föreningens hemsida eller Facebooksida för 

aktuell information

VAR: Naturkaféet vid Naturskolan Väsbygård, Järvafältet, 

Cirka 1 km väster om Bögs gård. Anpassat för 

funktionshindrade.
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Styrelsens arbete
I mars 2022 hölls årsmöte och då valdes också flera nya ledamöter in 

i styrelsen. Styrelsen består av sju ledamöter som har träffats på tre 

möten under våren. Nu har också flera aktiviteter arrangerats efter att 

det mesta varit stängt under pandemin. I februari hölls en vandring 

kring ”blå stråket” och i maj en vandring med fokus på ekologi och 

geologi på Järvafältet. Det har också hållits en klädbytardag på Arena 

Satelliten och en träff kring ängsväxter och pollinerare. 

Vi i styrelsen har också arbetat vidare som remissinstans för 

kommunen i både små och stora ärenden. Vi finns med och bevakar 

naturvärden i planeringsprocesser. Djur och natur, både i skyddade 

naturreservat och gröna ytor i stadsbilden, måste vara en självklar del 

av framtidens Sollentuna. Dessutom arbetar vi för att 

samhällsplaneringen ska leva upp till Sveriges miljö- och klimatmål.

Under styrelsemötena, som hålls varje månad, 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 aktiviteter och hoppas få 

träffa många av er nu i höst!

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 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.



Medlemskap
Vad kostar ett medlemskap?

Ordinarie medlemskap kostar 30 kr/månad eller 360 kr/år (för dig under 

26 år: 16 kr/månad eller 195 kr/år).

Familjemedlemskap för alla i hushållet kostar 35 kr/månad eller 420 

kr/år.

Vill du hjälpa till?
Om du är intresserad av att engagera dig i Sollentuna lokalkrets får du 

gärna kontakta oss via e-post, Facebook eller söka upp oss på våra 

aktiviteter. Tillsammans kan vi göra mer!

Kontaktvägar

E-POST:          sollentuna@naturskyddsforeningen.se

WEBB: sollentuna.naturskyddsforeningen.se

FACEBOOK:   Naturskyddsföreningen i Sollentuna


