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MARS 

ÖVERVINTRANDE OCH NYANLÄNDA 
FÅGLAR KRING ÖSTANÅ 

Lördagen den 5 mars kl. 08.30 –  
12.00 (senast) 

Vi samlas vid P-platsen vid Östanå 
färjeläge och vandrar iväg när buss 626 
kommit, för att leta efter övervintrande 
fåglar och tidiga flyttfåglar. Hur vintern 
har varit och hur vädret ser ut för dagen 
avgör vad vi får se. Det kan bli allt från 
strömstarar i Loån och sångsvanar i 
sundet mot Ljusterö till tidiga sång-
lärkor, duvor och tofsvipor. Ta med 
varma kläder, kikare och matsäck. 

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

 

Strömstare 

 

ÅRSMÖTE 

därefter  

KLIMATET IDAG OCH I FRAMTIDEN. 

Måndagen den 14 mars kl. 18.30 

Efter årsmötet kommer meteorolog 
Helen Tronstad att berätta om klimatet 
idag och i framtiden. Hur ser det ut i 
Åkersberga om 50 eller 100 år? 

Plats: Biblioteket 

Kallelse till årsmötet: Se sista sidan. 

Kontaktperson: Ingemar Bäck, telefon 
076-847 06 30, e-post 
ingemar.baeck@gmail.com 

 

 

EARTH HOUR OCH TEMADAG OM 
KLIMATET 

Lördagen den 19 mars 

Den årliga internationella klimat-
manifestationen Earth hour infaller kl. 
20.30 denna dag. I samarbete med 
andra föreningar och kommunen 
kommer det att bli en klimataktivitet i 
Åkersberga centrum under dagen, 
samtidigt med utställningen av 
fågelholkar (se nedan). Se närmare 
detaljer på föreningens Facebooksida 
och hemsida. 

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

 

 

ÖSTERÅKERS COOLASTE 
FÅGELHOLK 2016 

Helgen den 19-20 mars kl. 10-16 

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: Troligen i Åkersberga centrum. 
Se vår hemsida för mer information. 

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

 

 

 

APRIL 

KÄNN IGEN TRÄDEN PÅ VINTERN 

Söndagen den 3 april kl. 10.00 

Vi tittar på vanliga träd och försöker lära 
oss hur man känner igen dem och hur 
de klarar vintern. 

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

Plats: Vi träffas vid busshållplatsen vid 
Ishallen. Buss 623, hållplats Alcea-
huset. 

Kontaktperson: Ann Sjölander, telefon 
0708-88 53 16, e-post 
ann.sjolander@nui.se  

 
 

 

MÖT DEN TIDIGA VÅREN I 
HAVSBANDET VID ÖSTRA LAGNÖ 

Lördagen den 16 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 med färjan till Ljusterö 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. 
Ytterligare några lokaler på Ljusterö 
hinner vi kanske med. Väder och tur 
avgör, som vanligt. Ta med varma 
kläder, kikare och matsäck. 

Kontaktperson: Sven Faugert, telefon 
070-493 19 21, e-post 
sven.faugert@faugert.se  
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PRISUTDELNING ÖSTERÅKERS 
COOLASTE FÅGELHOLK 2016 

Lördagen den 30 april 

Precis före talet till våren kommer vi att 
hylla pristagarna i fågelholkstävlingen. 
Se vår hemsida för mer information, 

Plats: Ekbacken 

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

 

MAJ 

KILARNAS DAG 

Söndagen den 15 maj 

Liksom förra året kommer vi att följa 
med Vaxholmskretsen på deras 
vandring i Bogesundskilen. Mer 
information kommer i våra e-postbrev. 
Det går också att gå in på vår 
Facebook-eller hemsida. 

Kontaktperson: Ann Sjölander, telefon 
0708-88 53 16, e-post 
ann.sjolander@nui.se  
 

 

GÖKOTTA FÖR DE MORGONPIGGA 

Lördagen den 21 maj kl. 05 – 10 
(cirka) 

Vi samlas vid P-platsen vid natur-
reservatet Näsudden och vandrar över 
ängar och i skogen och längs 
stränderna för att uppleva så mycket 
som möjligt av en ljuvlig majmorgon. Vi 
bör hinna med att spana av både 
naturreservatet och de exploaterings-
hotade markerna vid Näsängen och 
hoppas på mycket fågelsång från 
näktergalar och andra sångare och på 
fåglar i både luften och på vattnet i 
vikarna. Lämpliga kläder och kikare 
förhöjer upplevelsen! Ta med matsäck. 

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

 

 

JUNI 

PLANTERA EN 
FJÄRILSRESTAURANG 

 
Söndagen den 12 juni kl. 12-16 

Allt i naturen hänger ihop - på något 
sätt. Så när man pratar om fjärilar och 
vad de behöver blir det naturligt att 
prata om pollinering och bin. Och om 
vad fjärilsväxterna behöver och hur 
växternas jord blir till. Vi kommer att 
plantera växter som fjärilar tycker om, 
växter som du kan sätta i din egen 
trädgård. Vi kommer att titta på gårdens 
bikupa och leta efter de som omvandlar 
växtdelar till mull i komposten. Vi tar 
upp begrepp som pollinatör, nedbrytare 
och kretslopp, och fundera på hur allt 
hänger ihop. Dagen avslutas med en 
tipspromenad som en repetition och 
ytterligare ett tillfälle att förstå mer.  
Samarrangemang med Åkersberga 
Trädgårdssällskap.  

Plats: Länsmansgården 

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

 
 

UTFLYKT TILL HÄVERÖ PRÄSTÄNG 

Söndagen den 19 juni kl. 9-15 
Vi firar De vilda blommornas dag 
genom att besöka det vackert belägna 
naturreservatet Häverö prästäng, 
nordost om Hallstavik, en av de större, 
hävdade ängarna i Roslagen. 300-åriga 
ekar, artrik ängs- och lundflora med  

majviva och orkidéer. Kan vi hitta det 
sällsynta flugblomstret? Även fågellivet 
är rikt och varierat.  
Medtag flora och matsäck. 
Samarrangemang med Åkersberga 
Trädgårdssällskap och Vuxenskolan. 

Plats: Samåkning från Länsmansgården 

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

 

JULI 

KARSVRETA TRÄSK – BLOMMOR 
OCH SMÅKRYP 

Lördagen den 16 juli kl. 11 

 

Natt och dag 

Vi kommer att hålla till vid träsket hela 
dagen. Kanske går vi runt det. Om 
vädret är rätt finns här stora möjligheter 
att titta på flygande insekter som fjärilar 
och trollsländor och vi tittar på de 
småkryp vi hittar.  

Vi kommer också att titta på många 
trevliga växter.  

Denna aktivitet passar för barn även om 
den inte är specialanpassad.  
Ta med matsäck. 

Plats: Stättan vid fårhagen vid Karsvreta 
träsk. Vi kommer att starta så att man 
kan åka ut med buss 683, hållplats 
Skepparvägen. Den går från 
Åkersberga station kl.10:19 

Kontaktperson: Ann Sjölander, telefon 
0708-88 53 16, e-post 
ann.sjolander@nui.se 
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AUGUSTI 

NATUR OCH KULTUR I WIRA 

Lördagen den 20 augusti 

Tillsammans med Österåkers 
Hembygds- och fornminnesförening 
strövar vi bland gamla byggnader och 
andra intressanta minnesmärken kring 
den gamla smedjan och i den 
omgivande och omväxlande naturen. 
Upplevelser av kultur- och 
industrihistoria och av växter och djurliv 
väntar. Boka dagen i kalendern redan 
nu, klockslag och andra detaljer 
kommer senare! 

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

 

NATURSNOKSHAJK MED  
ÖVERNATTNING I TÄLT 

 
Helg när skolan startat 

Natursnokshajk med övernattning i tält 
och håvning i havet. För barn och deras 
vuxna. Ta med egen utrustning och 
mat. Anmälan krävs. Vi återkommer på 
natursnokarnas Facebooksida med 
information om vilken helg det blir. 

Plats: Hemlig 

Kontaktperson: Lotta Bjurman, telefon 
070-860 72 19, e-post: 
lottabjurman@gmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

KANALENS DAG 

Söndagen den 28 augusti kl. 11 - 16 

Vad vi kommer att ta upp i år vet vi inte 
än. När det närmar sig kommer vi att 
bilda en liten arbetsgrupp. Vill du vara 
med? 

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

SEPTEMBER 

BYGG EN FÅGELHOLK 

 
Lördag eller söndag i september 

Nu är det dags att hjälpa småfåglarna 
med bon inför våren! Förra höstens 
holkbyggande blev en succé, där 
sågande, borrande och spikande 
blandades med skratt och prat med 
stora och små. 

Det finns verktyg och material på plats - 
inga förkunskaper krävs, men alla barn 
måste ha en vuxen med sig som 
ansvarar för byggandet. 
Samarrangemang med Åkersberga 
Trädgårdssällskap och 
Konstföreningen. Välkomna! 

Plats: Länsmansgården 

Pris: Materialkostnad 50:- 

Anmälan: senast fem dagar innan till 
kontaktperson Linda. (Om du inte hunnit 
anmäla i tid är du välkommen att höra 
av dig och höra om det finns några 
platser kvar.) 

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

 
OKTOBER 

SVAMPDAG 
Lördagen den 1 oktober kl. 10 

Vi ägnar dagen åt svampar, ätliga och 
giftiga. I första hand gör vi en utflykt till 
någon skog om det finns förutsättningar  

 

 

att hitta svamp. Ta då med svampkorg, 
kniv, svampbok och matsäck.  

I annat fall kan det t.ex. bli svamp-
utställning. Samarrangemang. med 
Åkersberga Trädgårdssällskap och 
Vuxenskolan.  

Plats: Samling vid Länsmansgården 

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

 

NÄSTA PROGRAM KOMMER I 
SEPTEMBER 

Håll koll på hemsidan och Facebook för 
eventuella nya uppgifter eller ändringar 
eller helt nya programpunkter! 

 

Vill du hålla dig uppdaterad är det 
enklaste att lämna din e-postadress 
till Ann ann.sjolander@nui.se så 
kommer du att få våra 
informationsmail ungefär en gång 
per månad. 

Titta också gärna på vår hemsida: 
naturskyddsforeningen.se/osteraker  

Vi finns också på Facebook: 
Natursnokarna i Österåker och 
Naturskyddsföreningen i Österåker 

 

 

Klibbticka 
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Vill du ha kontakt kan du ringa eller skriva e-post till någon av oss. 
 

Ordförande. Planfrågor, fåglar mm: Sven Faugert, Tfn 070-493 19 21, e-post: sven.faugert@faugert.se 

Vice ordf. Växter: Ann Sjölander, Tfn 070-888 53 16, e-post: ann.sjolander@nui.se 

Sekreterare. Insekter: Philip Shaw, e-post: philip.shaw@english.su.se 

Kassör. Klimat: Urban Dunell, e-post: urban.dunell@gmail.com  

Omställning, ekologisk odling, vilda örter: Amelia Bryne, Tfn 072-554 4055, e-post: ameliabryne@gmail.com  

Omställning, ekologisk odling: Peter Norrman, e-post: info@peternorrman.com 

Båtliv, klimat och miljövänlig teknik: Ingemar Bäck, Tfn 076-847 06 30, e-post: ingemar.baeck@gmail.com  

Planfrågor: Willy Lord, e-post: willy.lord@hotmail.se 

Planfrågor, natur allmänt: Birgitta Giessmann, e-post: birgitta.giessmann@telia.com 

Kommunikation: Christer Rindeblad, e-post: christer.rindeblad@telia.com  

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

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
Naturskyddsföreningen Österåker 

14 mars, 2016 kl 18.30 i Åkersberga Bibliotek 

Dagordning vid årsmötet 

1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst  

2. Val av ordförande för stämman 

3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

10. Fastställande av verksamhetsplan 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 

12. Val av ordförande för kretsen tillika ordförande i styrelsen 

13. Val av övriga styrelseledamöter 

14. Eventuella fyllnadsval 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

16. Val av valberedning 

17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman 

18. Ärenden som väckts genom motion 

19. Övriga frågor 

20. Stämmans avslutande 
 

Övrigt material kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida www.naturskyddsforeningen.se/osteraker 

Det kan också beställas genom kontakt med Ann Sjölander i styrelsen på telefon 0708-885316 

 


