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   KALENDER
    
    8 oktober  Kretskonferens  
  13 oktober  Styrelsemöte 
   1 november  Webb-workshop 
  19 november  Länsträff

!

Jag sitter och skriver på länsförbundets remissvar till 
RUFS 2050. Jag har läst remissvaren som Mårten 
skrev till förra RUFS-en, RUFS 2010 och konstaterar 
att trots att det har gått nästan 10 år skriver jag samma 
saker som han skrev då. T ex måste klimat och eko-
logi få större betydelse i ett så viktigt dokument som 
RUFS. För att ett hållbart samhälle ska kunna skapas 
måste ekologiska aspekter väga minst lika tungt som 
många av de andra som fått väldigt stort utrymme i 
dokumentet. 
   De gröna kilarna bör få lagstadgat skydd i form av 
naturreservat och det borde inte planeras för flera vä-
gar, som t ex Österleden. Regionen bör istället planera 
för större satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel. 
Det har dock hänt en del. T ex har trängselavgifter 
införts på Essingeleden och ett väl fungerande kommu-
nalt samarbete har skapats i Rösjö-, Bogesunds-  
och Angarnkilarna.

Min åsikt är att samhällsplaneringen borde utgå från 
hur vi vill att vårt framtida samhälle ska se ut och sen 
titta på vad vi behöver göra nu för att komma fram till 
målet, s k backcasting. Om t ex målet är att använda 
mindre energi och minska bilismen så borde det sat-
sas på kollektivtrafiken, cykling, gående och arbetet 
med Förbifart Stockholm och projekteringen av 
Österleden skulle avbrytas. Detta eftersom de här vä-
garna inte fyller någon funktion i framtiden. Minskar 
biltrafiken blir det mer framkomligt för nyttotrafiken.
   Det är viktigt att komma ihåg att naturen är en 
mycket viktig del av den sociala hållbarheten och den 
borde bli ännu viktigare. I naturen kan barn träffas 
och leka och ungdomar umgås på ett annat sätt än 
man gör inomhus. När vi är utomhus upplever vi vår 
omgivning med flera sinnen, vilket gäller både barn 
och vuxna. Jag både såg och hörde stjärtmesen ovan 
vid fågeltornet i Broängarna den 24 september. Härlig 
upplevelse att se den på så nära håll. Spontanidrott på 
fotbollsplaner och liknande är också ett sätt att nå so-
cial hållbarhet men det motverkas då dessa områden 
minskar i snabb takt till förmån för bostadsbyggande. 
Arbetet med RUFS 2050 är en lång process, imorgon 
fredag ska remissvaren vara inne och nästa år vid den 
här tiden kommer utställningsförslaget.

Beatrice Sundberg
Ordförande
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Olika år, samma åsikter
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KRETS-
KONFERENS 
 

Lördag 8 oktober  
kl. 09.30-15.00 
 
 
Naturskyddsföreningens rikskansli, 
Åsögatan 115, Stockholm 
 

Välkommen!

P R O G R A M
 

09.30  Samling och fika 

09.45  Välkommen! 

09.50  På gång i kretsarna

12.00  Lunch

13.15 Att vara i naturen med rullstol 
Lyssna på Anders Andraes berättelse 
om hur naturen fick honom tillbaks 
till livet. Och hur han via sin förening, 
Skogstur, inspirerar personer med 
funktionsnedsättning att komma ut i skog 
och mark. 

14.15  På gång i länsförbundet 
Beatrice Sundberg berättar vad kansliet 
jobbar med och hur diskussionen om den 
fortsatta verksamheten i länsförbundet 
går. 

15.00 Avslutning

På gång i kretsar och länsförbund
Deltagare på kretskonferensen är styrelseledamöter i 
kretsarna. Kom och dela med er av vad ni har på gång. 
Kom med bra tips på aktiviteter och marknadsföring 
av dessa. Berätta hur ni gör för att få fler aktiva till 
styrelsen eller på vilket sätt er krets värvar medlemmar. 
Ta gärna med aktuellt program. Kom och diskutera och 
utbyt idéer.

Ju fler desto roligare
Ju fler kretsar som är representerade desto roligare. 
Inbjudan är skickad till ordförande och postmotta-
gare. Fler än en person från varje krets är välkommen. 
Hör gärna av er även om inte någon från er krets kan 
komma. 

Länsförbundet bjuder på vegetarisk fika och lunch. 

Anmäl dig!
Uppge i din anmälan om du är vegan eller har några 
matallergier. Anmäl dig till katrin.hammarlund@natur-
skyddsforeningen.se eller ring 070-234 01 17. Uppge 
vilken krets du representerar.

Anders Andrae.  Foto: Skogstur, skogstur.info
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STORSTOCKHOLMS NATURGUIDER TIPSAR;

SÖNDAG 2 OKTOBER         
Längs vattnet från Hammarby sjöstad  
till Liljeholmskajen  
Mellan Saltsjön och Mälaren ryms en viktig del 
av Stockholms grönstruktur – vardagsnaturen för 
den växande befolkningen i området. Vi utforskar 
Sjöstadens nyskapade grönska, Årstaskogens 
högresta tallar, koloniträdgårdar och unika bäckravin, 
och avslutar med att utifrån barnens perspektiv 
betrakta ett av stadens nyare bostadsområden.     
Sara Borgström leder turen som tar oss både 
bakåt och framåt i tiden längs en av Stockholms 
förkastningslinjer. Samling kl. 10.00 vid GlashusEtt 
(tvärbanehlp Sickla kaj). Avslut Liljeholmskajen.  
Ca 5 km, 4 timmar

SÖNDAG 9 OKTOBER        
Skyfall eller medelhavsvärme  
- vad händer med Stockholmsklimatet? 
2015 var det varmaste året i historisk tid och jordens 
medeltemperatur fortsätter att öka. Vad beror klimat-
förändringarna på? Och vilka konsekvenser kan vi 
vänta om uppvärmningen får fortsätta. Följ med Maria 
Bergström på en klimatvandring från Gamla stan till 
Humlegården. Du får veta vad Stockholms stad gör för 
att minska utsläppen av växthusgaser och hur staden 
kan anpassas till klimatförändringarnas effekter. Du 
får också tips på hur du själv kan minska dina utsläpp 
av växthusgaser    Situationen är allvarlig men långt 
ifrån hopplös! Samling kl 15.00 intill helikopterplattan, 
Gamla stans T-baneutgång mot Riddarholmen. Ca 3-4 
km, 2 timmar Ingen avgift  

SÖNDAG 16 OKTOBER        
Urskogsvandring 
Det var i skogen, allmänningsmarken för byn, 
socknen eller häradet, där folk hämtade vad de 
behövde till sitt husbehov, det var där allemansrätten 
blev något självklart. Så hur såg skog ut förr i tiden 
innan skogsmaskinerna, hyggesharvningen och 
granplanteringarna? Var går det lättast att se det 
om inte i Stockholms närmsta nationalpark: Tyresta.    
Peder Curman tar dig med på denna långvandring - 
från Nyfors till Tyresta by. En lång och delvis krävande 
tur så klä dig klokt, bra på fötterna och ta matsäck för 
två raster. Samling kl 9.30 vid busshlp Nyfors, (buss 
873 från Gullmarsplan 09.05*) avslut Tyresta by (buss 
834, 16.01 från byn). Ca 12 km, 6 timmar  

SÖNDAG 23 OKTOBER      
Oktober i Hansta 
Kulturlandskapet i Hansta är unikt för Stockholms-
trakten. Odlingslandskapets utveckling kan följas från 
bronsåldern fram till 1950-talet. Och i skogen kan du 
ströva genom såväl gammal urskogsliknande barrskog 
som lundar med hassel och flerhundraåriga ekar. De 
gamla ekarna är i sin tur viktiga livsmiljöer för ett stort 
antal artgrupper: insekter, fladdermöss, fåglar, lavar, 
svampar etc.  Delar av ädellövsskogen ingår i EUs 
nätverk för värdefull natur (Natura2000). Anna Petri, 
dagens guide, berättar mer och tar dig runt på en 
vandring genom såväl natur som tid. Samling kl 11.00 
vid tunnelbanan i Akalla (uppgång Sveaborgsgatan). 
Ca 4 km, 3,5 timmar 

LÖRDAG 29 OKTOBER      
Kring Kyrkhamn 
Vid Mälaren, norr om Hässelby, finns ett mosaikartat 
landskap med gammal skog, åkerholmar, öppna 
fält, stora naturvärden, historiska rötter och flera 
fornlämningar. På förslag att bli naturreservat.    
Anders Tranberg guidar och berättar mer. Samling 
kl 11.05 busshållplats Barnhemsvägen (buss 541 fr 
Barkarby station 10.50* eller från Vällingby C 10.53*). 
Avslut busshpl Riddersvik (buss 541).  
Ca 3,5 km, 3 timmar

•	 Att	delta	kostar	100	kr,	80	kr	för	medlem	i		
Naturskyddsföreningen	och	under	18	år	fritt.	

•	 Ta	med	matsäck/fika	för	turerna	över	2	timmar.	Bra	
skor,	sköna	kläder	och	gärna	kikare!	Vandringarna	
genomförs	i	alla	väder	-	ingen	föranmälan	behövs!

Mer	information:
 

www.utinaturen.nu

* - kolla för säkerhets skull på sl.se

Webb-workshop 1 november!  
Vi välkomnar webb-redaktörer i länets alla kretsar till en kväll där vi får senaste nytt 
från webbansvariga på rikskansliet (Gert och Johanna) och kan ställa frågor, jämföra 
våra sidor och dela erfarenheter och tips med varandra. Länsförbundet bjuder på något 
att äta + te/kaffe!  
 
Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115. Tid: Tisdag den 1 november, 
kl. 16.30 - 20.00. Vi börjar med lite mat. Ta gärna med egen laptop. Anmäl dig till 
Karin Schmidt, karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se, senast den 27 oktober! 
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Miljörätt 
30 oktober & 13 november
 
Naturskyddsföreningen Stockholms län ordnar till-
sammans med Studiefrämjandet i Stockholms län två 
seminarier i miljörätt i höst.
   Den 30 oktober hålls en introduktion i lagar och an-
dra rättskällor, den allmänna domstolsprocessen och 
hur man läser domar. Vi kommer sedan att fördjupa 
oss i strandskyddsreglerna och hur man skriver ett 
överklagande. Under seminariet ges också interaktiva 
övningar kring strandskyddsfrågor och vi kommer att 
ha mycket tid för frågor.
   Den 13 november fördjupar vi oss i hur man påver-
kar kommuners detaljplanering. Vi kommer att höra 
föredrag om planprocessen (alltså att skapa en detalj-
plan), vad som utgör en miljökonsekvensbeskrivning 
samt hur en konsult och ideellt engagerade inventerar 
naturområden. Efteråt blir det också här interaktiva 
övningar i hur man överklagar en detaljplan samt tid 
för tips och råd om hur man skriver ett överklagande.
   Det är givetvis okej att bara delta vid ett tillfälle.
   Utbildningarna kommer att hållas utan avgift bägge 
tillfällen mellan kl 10 och 16 på Studiefrämjandets 
lokaler, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm. Vi bjuder på 
kaffe, te och en vegetarisk macka. Skriv gärna om du 
vill ha specialkost. För frågor kontakta Florian Reit-
mann, 073-594 13 90, f.reitmann@gmail.com

Anmäl dig här till strandskyddsseminariet, 30 oktober:  
http://www.studieframjandet.se/Kurs/stockholm/ 
Introduktion-1-Lagar-och-strandskydd/547108/

Och här till detaljplanseminariet, 13 november:  
http://www.studieframjandet.se/Kurs/stockholm/ 
Introduktion-2-Plan-och-planprocesser/547126/

Seminarium 1,  
Onsdag den 5 oktober,  kl 18.00 – 20.30,   
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Österleden kallas nu ”Östlig förbindelse” och Trafikverket 
planerar för fullt för en sexfilig motorväg i tunnel mellan Nacka, 
Frihamnen och Ropsten. På seminariet får vi höra vad som 
planeras, hur de berörda kommunerna tänker, var trafikforsk-
ningen står och hur leden ska finansieras.  Ingen inträdesavgift

Seminarium 2,  
Onsdag den 23 november, kl. 18.00 – 20.30   
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

På detta seminarium ska alternativen granskas och vi ska höra 
var politiken står. Ingen inträdesavgift
 
Läs mer på länets hemsida! 
 

Österleden dammas av  
– klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg?

Kontakt: Elisabeth Edsjö, 070 324 54 95, elisabeth.
edsjo@bostadslaget.se

§
Hej Naturskyddsföreningar!  

Vi på Studiefrämjandet Stockholms län kommer i höst att 
samarbeta med några av Norrortskommunerna gällande en 
föreläsningsserie om matsvinnet.  
Information om detta hittar du här: 
http://www.studieframjandet.se/sok/ 
Stockholms-lan/?csq=matsvinn
   Vi vill gärna att Naturskyddsföreningen lokalt är med 
för att visa vilken verksamhet vi tillsammans kan erbjuda 
och hur vi kan organisera det lokala engagemanget som 
förväntas uppstå.
   Ta kontakt med mig så kan vi planera tillsammans.  
Studiefrämjandet kommer så klart att vara med och 
informera om möjligheterna med studiecirklar och andra 
former för folkbildning och allra helst det som vi kan göra 
tillsammans med vår medlemsorganisation Naturskydds-
föreningen. 
   Kommunerna som vi är involverade med är Solna, 
Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla och Lidingö. Serien 
kommer även att ta plats i Täby, Upplands Väsby och Val-
lentuna, men där är Studieförbundet Vuxenskolan samar-
betspart. Om intresse finns lokalt från Naturskyddsfören-
ingen där så finns det inga hinder för deltagande även vid 
dessa tillfällen. Jag kan förmedla kontakten.
 

Ingrid Rogblad, Studiefrämjandet
ingrid.rogblad@studieframjandet.se

Matsvinn



Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 8-2016 (oktober) Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 8-2016 (oktober)

Naturkalendern i Stockholms län 
Oktober 2016  

Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.  
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida 

Missa inte höstens 
fototävling!  
Välj ut dina bästa naturfoton och
maila till kjell.rosen@gmail.com 
senast den 9 oktober. Max 3 foton
per kategori: djur och växter. Bil-
derna ska vara tagna i år och gärna i
Danderyd. Vår jury väljer ut de tio 
bästa som ställs ut vid Ösbysjön
i samband med ”Ljus i mörkret” den 
22 oktober, där alla får tillfälle att 
rösta på sina favoriter. Se mer info 
på kretsens hemsida. Eller kontakta 
Kjell Rosén, 070-7714248.

Danderyd

Söndag 2 oktober

Sagornas skog 
En upplevelsedag för barn och fa-
milj. Gå på upptäckts färd i skogen! 
Kan du hitta den lilla räven och 
se var älvorna har dansat? Vid Stora 
Stenen träffar du Moster Mossa 
eller Bergadrottningen som berättar 
sagor. Grädda pinnbröd över elden. 
Gratis och barnvänligt! Tid & plats: 
Kl. 12-15, Alby friluftsområde. 
Skyltar från övre p-plats på Alby 
friluftsgård. 

Tyresö
 
Strandskyddsmanifestation 
Strandskyddsmanifestation sker i år 
vid Hökmossbadet och nybyggda 
caféet i Nykvarn kl. 14 – 16. 
Naturskyddsföreningens kretsar i 
Stockholms län genomför för sjunde 
året i rad en gemensam manifesta-
tion för att uppmärksamma hoten 
mot stränderna och vikten av att 
värna strandskyddet. Mer informa-
tion på kretsens hemsida. Ansvarig: 
Alf Claesson 070-341 13 00. Ej 
anmälan.

Södertälje-Nykvarn
 
Mingla i naturen
Kom och mingla med oss, korvgrill-
ning m.m. Vi vill gärna träffa fler av 
våra medlemmar och andra som är 

intresserade av naturen i Upplands-
Bro. Styrelsen bjuder på grillad 
korv, dricka, kaffe, bullar och för 
dem som önskar; en kortare natur-
promenad i Lejondals naturreservat. 
Ta gärna med hela familjen!
Kontakt: Per-Ola Björn, 08-582 
403 46, 070-323 67 09 och Linda 
Irebrand, 070-331 66 16.
Samling kl. 10:00 vid Hällkanas 
naturreservat (nere vid stora ladan).

Upplands-Bro
 

Onsdag 5 oktober
Film och samtal - "Jordens 
salt" (The Salt of the Earth)
En film om Sebastião Salgado 
(2014). En hyllad fransk-brasiliansk 
dokumentärfilm regisserad av 
Vim Wenders och Juliano Ribeiro 
Salgado. Inledare och moderator för 
samtalet är Beatrice Rindevall, ut-
bildad i globala studier med inrikt-
ning humanekologi, redaktör på den 
uppmärksammade Supermiljöblog-
gen m m. I samverkan med Sigtuna-
stiftelsen, biograf Gröna Ladan och 
Omställning Sigtuna.
Tid & plats: Start kl. 18:45, Biograf 
Gröna Ladan, Sigtuna.

Sigtunabygden
 
 

Lördag 8 oktober
Fågelskådning på Torö                
Södra Torö är en välkänd fågellokal 
söder om Nynäshamn. Om vindarna 
är de rätta finns goda chanser att 
se sträckande rovfåglar och kanske 
höstens sista vadare. Det brukar 
även finnas en del småfåglar inne i 
skogsdungarna. Plats och tid: Sam-
ling vid parkeringen vid Hemköp/
systembolaget i Västerhaninge cen-
trum kl. 10.00 för samåkning. An-
mälan till Ingeborg May, ingeborg.
may@ comhem.se  08-7129295 
eller 0739-319000. Meddela om du 
kommer med bil.

Haninge

8 alt. 9 oktober
Spaning efter höstens 
flyttfåglar
Vilka fåglar flyttar söderut? Tillsam-
mans med Hasse Nordin tar vi oss 
upp på Hagbytippens topp för
att lära oss allt om flyttfåglar. Tid: 
Kl. 9.00. Ta med fika och kikare 
om du har. För anmälan ring Hasse 
Nordin senast torsdag den 6 okto-
ber, 08-756 31 32, så får du mer 
information om plats och dag.

Täby

Söndag 9 oktober
Lär dig tre nya svampar
Följ med på svamputflykt i Ågesta-
området med vår kunnige svamp-
guide Kjell Jogrenius som tar 
dig med på en spännande tur där du 
garanterat får lära dig minst tre nya 
svampar. Vi hoppas på en svamp-
rik höst! Ta med svampkorg samt 
fika för en paus i det natursköna 
området. Plats: Samling kl 10 vid 
parkeringsplatsen till Ågestagår-
dens friluftsområde (Bonäsvägens 
slut). Ca 3 timmar. Hitta hit: Buss 
833 mot Vidja från Farsta strand till 
Ågesta friluftsgård. Kontakt: Kjell 
Jogrenius, 073-697 68 14

Huddinge

Onsdag 12 oktober

 

 
Föredrag om brandnäva, 
svedjenäva och 
naturvårdsbränning 
Lotta Risberg som doktorerat på 
brandnävans och svedjenävans eko-
logi kommer till oss och berättar om 
hur dessa arter är mer eller mindre 
beroende av att det då och då brin-
ner i skogen. Det fnns även många 
andra arter som gynnas av bränder 
varför man idag under kontrolle-
rande former utför mindre bränder i 
skogsmark.
   Plats: Studiefrämjandets lokaler i 
Tullinge, Römossevägen 25. Tid: kl. 
19.00. Kontakt: Bo Ljungberg, 070-
889 98 14, bo.ljungberg@yahoo.se

Botkyrka-Salem
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Lördag 15 oktober
Bäversafari i kanot
Vi paddlar iväg från Åkersberga för 
att titta på en bäverhydda. Har vi tur 
får vi även se bäver. Anmälan krävs 
senast 10 oktober, så att vi kan 
ordna kanoter. Simkunnighet krävs. 
Ta med matsäck!  
  Tid: Kl. 11 -15. Plats meddelas vid 
anmälan. Kontakt: Urban Dunell, 
070-281 22 78, urban.dunell@
gmail.com

Österåker

Söndag 16 oktober
Mossor och lavar 
Välkomna till en härlig höstprome-
nad på Bogesundslandet. Åsa Dal-
sätt, intendent vid Naturhistoriska 
riksmuseet kommer att visa lavar 
och mossor, samt de kärlväxter 
som fortfarande är igenkännings-
bara. Ta med lupp om du har, gärna 
med stark förstoring (15-20 ggr). 
Ta även med något att äta och dricka 
och då gärna något varmt då det 
förmodligen kommer att vara svalt 
ute och det kommer att bli en del 
stillastående.  
  Ta buss 670 från Söderhamnsplan 
kl 9.55 och stig av vid Nibble ca 
10.05. Info: Jan Holmbäck 070-719 
22 00. 

Vaxholm

Tisdag 18 oktober
Vad döljer sig i ditt smink?
Sara Nomberg, ekologisk hud-
vårdsterapeut samt medlem i 
Naturskyddsföreningens kemika-
lienätverk, föreläser om vanliga in-
gredienser som finns i makeup och 
skönhetsprodukter. Lär dig om olika 
sminkkategorier och dess innehåll; 
baser, pigment och tillsatsämnen. 
Hur kan dessa ämnen påverka vår 
hud och hälsa? Vilka vill vi undvika 
och finns det miljövänligt smink? 
Start kl. 18.30 på Naturskyddsför-
eningens rikskansli, Åsögatan 115, 
2 tr. Ca 1,5 tim. Info och anmälan: 
Senast 16/10 till Anky Enskog, 
kemikaliegruppen@ gmail.com. 

Stockholm & Söderort

Onsdag 19 oktober
Film av Ingemar Lind - 
Fjällen i mitt hjärta
Ingemar Lind berättar och visar 
film: "Filmen är en hyllning till det 
landskap som jag haft som 
hemmamarker sedan början av 
90-talet. Även denna gång är det 
årstidsväxlingarna som är själva 
tråden i filmen. Vårvintern med 
det magiska ljuset. Flyttfåglarnas 
ankomst och med dem alla ljudupp-
levelser. Högfjället med blommande 
lappljung, fjällsippor och isranun-
kel hör också till bilden av detta 
landskap som jag tagit, just till mitt 
hjärta."  
   Samling: Stora Bryggarsalen 
Norrtullsgatan 12 N. Filmen börjar 
19.00. Ca 1 tim. Info: Emelie Lerge, 
emelie.lerge@ gmail.com. Avgift: 
Medlem 80 kr,  övriga 100 kr.

Stockholm & Söderort

Lördag 22 oktober

Vandring i Ryssbergens 
urskog
Följ med på en vandring i Ryssber-
gens fantastiska urskog. Vi gör hela 
tiden nya fynd av ovanliga arter i 
skogen och nya inventeringar har 
bekräftat att Ryssbergen är något 
alldeles speciellt. Vi kommer att 
titta närmare på det område som 
Nacka kommun vill exploatera, pla-
nen är att flytta Bilia i Jarlaberg hit! 
Något vi måste förhindra såklart. 
Medtag: matsäck! Samling: Kl. 10 
vid Birkavägens slut vid motorvägs-
viadukten. Ca 4 tim. Info (& foto): 
Ronny Fors, 073-80 24 543

Nacka

Ta t-banan till vildmarken
Vi vill puffa för den Stockholmsnära 
naturen runt knuten. Vi tar med er 
på en vandring längs Sörmlands-
leden från Björkhagen till Alby 
friluftsgård i Tyresö. Vandrings-
sträckan är 14 km, så ta med kläder 
och skor efter väder, matsäck för 
flera stopp och något att sitta på. 
I Alby finns det möjlighet att grilla. 
Samling: Kl. 9.00 vid Björkhagens 
tunnelbanestation. Slut ca kl.16.
Anmälan: Senast 21/10 till  
billingwerner6847@gmail.com. 

Stockholm & Söderort

Tisdag 25 oktober
Studiebesök på Arla Foods 
Mejeri i Kallhäll 
Produktionschefen Sanna Boson tar 
med oss på en rundvandring i meje-
riet där vi får följa produktionen 
med extra belysning på miljöfrågor. 
Vi får också möjlighet att träffa me-
jeriets miljöchef Johanna Dahlman 
och veta mer om hur man jobbar för 
att minska miljöbelastningen och 
hushålla med resurser. Obligato-
risk anmälan till Susanne Dyrhage 
senast 10 oktober, 073-931 56 80 
eller mail: styrelsen.jarfalla@natur-
skyddsforeningen.se 
  Tid & plats: Kl. 10:00 Entrén, 
Slammertorpsvägen 1. Beräknas ta 
2 timmar. 

Järfälla

Lördag 29 oktober
Lindholmen i höstskrud
Under sommaren 2016 har det på-
gått en utställning i Vallentuna kul-
turhus, “Smultronställen i Vallen-
tuna”, där Naturskyddsföreningen 
ställde ut bilder med medlemmarnas 
smultronställen. Ett smultronställe 
är Lindholmen och nu följer vi upp 
utställningen med ett besök i denna 
fantastiska variationsrika miljö runt 
Lindholmens gård. Samling vid 
Lindholmens station, kl. 10.15.
Margareta Lysell leder. Ingen anmä-
lan behövs.

Vallentuna

Måndag 31 oktober
Magiska möten i 
fågelmarkerna 
Föreläsning om årets Pandabok 
2016 (WWF) Bevingat. Magiska 
möten i fågelmarker. Vi får denna 
kväll följa med den prisbelönade fo-
tografen Brutus Östling på en stor-
slagen fotografisk resa jorden runt 
till spännande fågelmarker. I ord 
och bild berättar han om fascineran-
de fåglar och deras unika livsmiljöer 
i en värld i snabb förändring. Läs 
mer på Lidingökretsens hemsida! 
   Tid & plats: Kl. 19.00 – 21.00, 
Ansgarskyrkan, Lidingö.

Lidingö

Brushane.  
Foto: Brutus Östling


