
Familjeaktivitet: Natursnokarna i Österåker på Facebook  

 

 

Program för hösten och vintern 2016/2017 
 
SVAMPDAG 

Lördagen den 1 oktober kl. 10 

Vi ägnar dagen åt svampar, ätliga och 
giftiga. Om det finns förutsättningar att 
hitta svamp gör vi en skogsutflykt. Ta då 
med svampkorg, kniv, svampbok och 
matsäck. I annat fall kan det t.ex. bli en 
svamputställning. 

Samarrangemang med Åkersberga 
Trädgårdssällskap och Vuxenskolan. 

Plats: Samling vid Länsmansgården 

Kontaktperson: Åke Strid, telefon 070-
663 05 89, e-post: akestrid@telia.com  

 

 

BÄVERSAFARI 

Lördagen den 
15 oktober kl. 11 – ca 15 

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 kajaker. 

Simkunnighet krävs 

Ta med matsäck 

Detta anordnar vi tillsammans med 
Friluftsfrämjandet. 

Kontaktperson: Urban Dunell, telefon 
070-281 22 78, e-post: 
urban.dunell@gmail.com  

 

VILDA SMÅ KOMPISAR I 
TRÄDGÅRDEN 

Söndagen den  

16 oktober kl. 12 - 15 

I skogen har varje djur och växt sin roll 
och alla behöver varandra på något sätt 
– de är alla del av skogens ekosystem. 
Några av djuren är extra roliga att bjuda 
in till sin trädgård, eftersom de kan 
hjälpa till att göra den ännu trevligare att 
vara i. Vi pratar om de som kan hjälpa 
dig att jaga bort myggen, pollinera dina 
växter och förbättra din jord och vad du 
kan göra för att få dem att trivas bättre. 
Vi kommer att se hur det gått med 
kompostexperimentet vi startade i våras 
och guidningen avslutas med en 
tipspromenad. 

Samarrangemang med Åkersberga 
Trädgårdssällskap. Välkomna! 

Plats: Länsmansgården 

Kontaktperson: Linda Wirén, telefon 
076-421 20 34,  
e-post: lindamail2012@gmail.com  

 

 

ÖVERVINTRANDE OCH NYANLÄNDA 
FÅGLAR KRING ÖSTANÅ 

Lördagen den 4 mars kl. 08.30 – ca 12 

Vi samlas vid P-platsen vid Östanå 
färjeläge och vandrar iväg när buss 626 
kommit för att leta efter strömstarar i 
Loån, änder och svanar m.m. i sundet 
mellan fastlandet och Ljusterö och 
övervintrande fåglar på andra platser i 
det omgivande landskapet. Väder och 
tur avgör vad vi får se. Ta med varma 
kläder, kikare och matsäck. 

Kontaktperson: Sven Faugert, telefon 
070-493 19 21,  
e-post sven.faugert@faugert.se  

FÅGELSTUDIECIRKEL 
Start tidig vår 

Kontaktperson: Christoffer Hallgren, 
telefon 070-716 92 12 
e-post christoffer.hallgren@hotmail.com 

 

ÅRSMÖTE 2017 
 
Måndagen den 

13 mars kl. 

18.30 

Kallelse kommer med nästa program 
och kommer också att finnas på 
hemsidan tillsammans med 
årsmöteshandlingar. 

Plats: Biblioteket 

Kontaktperson: Sven Faugert, telefon 
070-493 19 21,  
e-post sven.faugert@faugert.se 

 

 
ÖSTERÅKERS COOLASTE 
FÅGELHOLK 2017 

Lördag 18 mars - söndag 19 mars  

Åkersbergaelever från årskurs 4 till 6 
har snickrat holkar i slöjden. De 
coolaste/roligaste/finaste ställs ut denna 
helg så att Åkersbergaborna kan rösta 
fram vinnarna i denna tävling. 

Samtidigt finns möjligheten att lära sig 
mer om hur vi kan hjälpa fåglarna med 
mat och bostad. 

Plats: Åkersberga centrum. 

Kontaktperson: Sven Faugert, telefon 
070-493 19 21,  
e-post: sven.faugert@faugert.se  



Familjeaktivitet: Natursnokarna i Österåker på Facebook  

KÄNN IGEN TRÄDEN PÅ VINTERN 

Söndagen den 2 april kl. 10 - 13 

Vi tittar på vanliga träd och försöker lära 
oss känna igen dem. Vi pratar också om 
hur de klarar vintern. 

Aktiviteten passar också för barn. 
Rullstol och barnvagn inget hinder. 

Plats: Vi träffas vid busshållplatsen på 
Tråsättravägen vid Knipvägen 

Kontaktperson: Ann Sjölander, telefon 
070-888 53 16, e-post: 
ann.sjolander@nui.se 

 

MÖT DEN TIDIGA VÅREN I 
HAVSBANDET VID ÖSTRA LAGNÖ 

Lördag 22 april kl. 08.00 – 14.30 
(cirka) 

Vi samlas vid P-platsen vid Östanå 
färjeläge för att ordna samåkning i bilar 
och en stund senare (cirka 08.25) ta oss 
över till Ljusterö med färjan för vidare 
färd till Östra Lagnö, en pärla med 
omväxlande natur och vyer mot havet 
långt borta. Där vandrar vi runt på 
stigarna och hoppas på att få uppleva 
ejdrar och alfåglar, fågelsång över fälten 
och i skogen från de tidiga flyttfåglarna, 
kanske en havsörn m.m. – väder och tur 
avgör som vanligt. Varma, kläder, kikare 
och matsäck bör tas med. 

Kontaktperson: Sven Faugert, telefon 
070-493 19 21,  
e-post sven.faugert@faugert.se  
 

 

UPPDATERINGAR AV PROGRAMMET KOMMER KONTINUERLIGT VIA VÅR HEMSIDA, FACEBOOK OCH E-POST. 
Har du anmält att du vill ha nyhetsbrev? Annars gör det på hemsidan www.naturskyddsforeningen.se/osteraker  

VÅRA ARBETSGRUPPER: 

Om du är intresserad av något av nedanstående områden eller om du tror att du kan bidra lite extra i någon grupp så hör av dig till 
kontaktpersonen. Har du förslag på fler grupper så hör av dig till styrelsen.
 

Plangruppen 
Här tittar vi på hur markanvändningen i kommunen kommer 
att ändras framöver. Ju tidigare vi lämnar synpunkter desto 
större chans att någon lyssnar.  
Kontaktperson: Sven Faugert, telefon 070-493 19 21,  
e-post sven.faugert@faugert.se 

 

Konsumentgruppen 
Nu närmast kommer vi att arbeta med vad vi har för 
produkter i våra badrumsskåp. Men vi tar upp alla frågor 
som handlar om hem och konsumtion:  
Kontaktperson: Ann Sjölander, telefon 070-888 53 16,  
e-post ann.sjolander@nui.se 

 

Ut i Naturen-gruppen 
Vi försöker få ut våra nykomna svenskar i skog och mark 
samtidigt som vi tränar svenska. Du som har svenska som 
modersmål är också välkommen som deltagare. Vi har ett 
eget höstprogram i samarbete med Friluftsfrämjandet.  
Kontaktperson: Urban Dunell, telefon 070-281 22 78,  
e-post: urban.dunell@gmail.com 

 
 

Programgruppen 
Vi ser till att föreningen ordnar aktiviteter i form av 
föreläsningar och utflykter.  
Kontaktperson: Willy Lord, telefon 072-205 32 33,  
e-post: willy.lord@hotmail.se 

 

Kommunikationsgruppen 
Vi håller koll på hemsida, Facebook, affischer och andra sätt 
att nå ut med att vi finns och vad vi gör och tycker. 
Kontaktperson: Christer Rindeblad, telefon 070-352 50 26, 
e-post: christer.rindeblad@telia.com 

 

Holkgruppen 
Det här är gruppen som ordnar holktävling för elever i 
årskurs 4-6 i kommunen. Det gäller att planera redan nu för 
att bidragen ska vara klara i mars.  
Kontaktperson: Sven Faugert, telefon 070-493 19 21,  
e-post sven.faugert@faugert.se 

 

 

 

Schysta schampon för  
dig och miljön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


