Österåker

Välkomna till valåret 2018 i och med naturen!

I årets program finns många gamla favoriter, bl. a. fågelexkursioner, fågelkursen och snokaktiviteter för
barn. Bland nyheterna finns flera spännande utflykter och föredrag - avgiftsfria om inte annat anges. Vi
guidar gärna skolbarn och lärare i kommunens naturreservat. Vi satsar också på att påverka Österåkers
politiker under valåret. Vi önskar att våra politiker ska ta ännu större natur- och miljöhänsyn och där
behövs medlemmarnas synpunkter och engagemang. Välkommen att kontakta oss
på
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se !
Vi ses på våra programaktiviteter! Håll utkik efter tillägg eller ändringar i vårt medlemsbrev som
kommer som e-post varje månad. Om du inte har meddelat din e-postadress, gör det snarast till
christer.rindeblad@telia.com .
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Österåker (info.osteraker@naturskyddsforeningen.se )
Februari

Maj, forts.

21/2

Fågelstudiecirkel (start) s. 6

24/5

Bäversafari s. 7

21/2

Föredrag: Ett giftfritt båtliv s. 2

27/5

Plantera en fjärilsrestaurang s.4

Mars

Juni

3/3

Exkursion: Fåglar kring Östanå s. 6

17/6

13/3

Årsmöte + föredrag: Viva Vatten s.2

Augusti

1718/3

Levande träd i Österåker 2018
– rösta på din favorit s.4

4/8

Exkursion: Domaruddens småkryp s. 5

24/8

Exkursion: Fladdermöss vid Kanalen s.7
Kanalens Dag s.3

April

Exkursion: Vitmossen och Träsksjön
på De vilda blommornas dag s. 7

14/4

Snoka vårtecken på Näsudden s.5

26/8

14/4

Klädbytardag s.3

September

21/4

Exkursion: Fåglar på Östra Lagnö s.6

2/9

30/4

Levande träd i Österåker 2018
- prisutdelning s.4

Oktober

Maj

Vilda små kompisar i trädgården s.5

1-7/10

Miljövänliga veckan s.3

10/5

Gökotta vid Näsudden s. 6

Meddelas
senare

Svamputflykt s. 5

10/5

Mindful gökotta i Trastsjöskogen s. 6

14/10

Bygg en fågelholk s. 4

12/5

Exkursion: Wira bruk s. 7

November

20/5

Exkursion: Ängsholmen på De gröna
kilarnas dag s. 7

29/11

Glöggmingel s.3

www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller Naturskyddsföreningen i Österåker på Facebook
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TEMA Östersjön – två föredrag om mångfald i vatten och vid stränder

ETT GIFTFRITT BÅTLIV onsdag 21 februari kl. 18.30 – ca 20
Hur kan man som båtägare, båtklubb och kommun arbeta för att minska giftspridningen från våra
båtar? Du får höra om framgångsrika exempel av Mia Svedäng från projektet Ren båtbotten utan gift,
Svenska Naturskyddsföreningen.
Plats: Åkersberga bibliotek
Kontaktperson: Margareta Olofsson, 070-340 2514
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
FÖREDRAG och ÅRSMÖTE tisdag 13 mars kl. 18.30 - ca 20
VIVA VATTEN ett föredrag av Mia Svedäng från SNF, om konkreta lokala åtgärder som var och en kan
göra i sitt eget havs-eller sjövatten för att gynna biologisk mångfald.
Plats: Åkersberga bibliotek
Kontaktperson: Margareta Olofsson, 070-340 2514
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
Mellan föredraget och årsmötet bjuder vi på fika.
ÅRSMÖTE 2018 FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ÖSTERÅKER
ca kl. 20 - 21
Allt material inför årsmötet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida.
www.naturskyddsforeningen.se/osteraker. Det går också bra att beställa materialet från
kontaktpersonen nedan.
Plats: Åkersberga bibliotek
Kontaktperson: Maria Olausson, 070-783 1259, info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se; maria.olausson@bahnhof.se -

www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller Naturskyddsföreningen i Österåker på Facebook
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VALKAMPANJ
Till valåret 2014 gjorde
Naturskyddsföreningen en enkät om
partiernas miljöpolitik. Resultaten syns
på
https://osteraker.naturskyddsforening
en.se/val-2014/.
Nu 2018 ska vi upprepa enkäten och
jämföra löftena med prestationerna.
Informationen kommer att finnas på
https://osteraker.naturskyddsforening
en.se under rubriken Verksamhet.

KLÄDBYTARDAG

Lördag 14 april kl. 10-16
(Inlämning av plagg sker fredag 13/4.)
Vi anordnar en klädbytardag för återanvändning av
urvuxna barnkläder eller kläder som ni inte längre
behöver men som någon annan har användning för.
Kom och fynda och gör en insats för vår
gemensamma miljö och din plånbok.
Plats: Folkets hus, Grynnan, Stationsgränd 10,
Åkersberga (vid Bio Facklan)
Kontaktperson: Maria Olausson, 070-7831259
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se

TESTA DITT EGET
MILJÖAVTRYCK!

www.klimatkontot.se
KANALENS DAG 2018
Söndag 26 augusti kl. 11 - 16
De olika partiernas svar på enkäten (se
ovan) presenteras och diskuteras på
Kanalens Dag.
Vad mer 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?
Plats: Längs Kanalen. Vi brukar stå på
västra sidan bort mot Sockenvägen.
Kontaktperson: Urban Dunell,
070-281 22 78 urban.dunell@gmail.com

MILJÖVÄNLIGA VECKAN 1 – 7 oktober
Miljövänliga Veckan v 40 handlar om att inspirera
till att ta hand om våra ägodelar: reparera, dela,
göra om och byta de prylar vi redan har – och
därmed minska behovet av att köpa nytt.
Håll utkik efter aktivitet i Åkersberga på
Naturskyddsföreningen i Österåkers Facebook och
hemsida, samt anslag utanför biblioteket.
Kontakt: Helena Wänerstrand, 072-316 9969
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se

GLÖGGMINGEL
Torsdag 29 november kl. 18.30 - 20.30
Naturskyddsföreningen i Österåker bjuder in till glöggmingel med politiker.
Ta chansen att träffa oss på Naturskyddsföreningen och lokala politiker. Vi bjuder in till glöggmingel
under ett par timmar och hoppas på att under trevliga former kunna diskutera angelägna
miljöfrågor. Hur har det gått med de frågor vi har ställt i enkäter till våra politiska partier inför de
tre senaste valen?
Plats: Länsmansgården, Kantarellvägen 12 i Åkersberga
www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller Naturskyddsföreningen i Österåker på Facebook
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LEVANDE TRÄD I ÖSTERÅKER 2018 – RÖSTA PÅ DIN FAVORIT
Lördag 17 mars kl. 11-17
Söndag 18 mars kl. 11-16
Träd är en hel värld av olika arter av djur, växter och svampar. Åkersbergaelever från årskurs 4 till 6 har
skapat olika saker med olika material i slöjd, bild och andra ämnen. Deras skapelser ställs ut så att
Åkersbergaborna kan rösta fram vinnarna i denna tävling.
Plats: Åkersberga centrum, nya delen
Kontaktperson: Ingemar Bäck, 076-847 0630
e-post info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
PRISUTDELNING LEVANDE TRÄD I ÖSTERÅKER
Måndag 30 april, innan brasan tänds
Vi följer traditionen och delar ut priser till vinnarna i trädtävlingen under Valborgsfirandet vid Ekbacken.
Vi vet inte klockslaget ännu men titta på hemsidan när det närmar sig.
Plats: Ekbacken, Centralvägen 55 i Åkersberga
Kontaktperson: Ingemar Bäck, telefon 076-847 0630
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
PLANTERA EN FJÄRILSRESTAURANG
Söndag 27 maj kl. 13 - 15
Allt i naturen hänger ihop, 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 planterar växter
som fjärilar tycker om och som du kan sätta i din egen trädgård. Vi undersöker gårdens bikupa och letar efter
de som omvandlar växtdelar till mull i komposten. Dagen avslutas med en tipspromenad som en repetition.
Samarrangemang med Åkersberga Trädgårdssällskap
Plats: Länsmansgården, Kantarellvägen 12 i Åkersberga
Kontaktperson: Margareta Olofsson, 070-340 2514
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
BYGG EN FÅGELHOLK
Söndag 14 oktober kl. 13 - 15
Nu är det dags att hjälpa småfåglarna med bon inför våren. Det finns verktyg och
material på plats. Inga förkunskaper krävs, men alla barn måste ha en vuxen med
sig. Pris: Materialkostnad 50:-. Anmälan helst 5 dagar innan till kontaktpersonen.
Om du missat anmälan i tid, ring gärna.
Samarrangemang med Åkersberga Trädgårdssällskap och Konstföreningen
Plats: Länsmansgården, Kantarellvägen 12 i Åkersberga
Kontaktperson: Linda Wirén, 076-421 20 34, lindamail2012@gmail.com
www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller Naturskyddsföreningen i Österåker på Facebook
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SNOKA VÅRTECKEN PÅ NÄSUDDEN
Lördag 14 april kl. 10 – ca 13
Vi letar vårtecken bland blommor, fåglar och småkryp. Om slingan vi
går inte helt passar för barnvagn hjälps vi åt. Ta med matsäck och
kikare om du har.
Anmälan senast dagen innan för att samåkning ska fungera.
Plats: Samling vid Åkers Runö station på södra sidan av spåren för
samåkning.
Kontaktperson: Linda Wirén, 076-421 20 34,
lindamail2012@gmail.com

SPANA EFTER SMÅKRYP PÅ DOMARUDDEN
Lördag 4 augusti kl. 10- ca 14
Vi letar efter trollsländor och fjärilar, och efter småkryp i vattnet. Glöm inte
matsäck. Anmälan senast dagen innan eftersom aktiviteten är
väderberoende.
Plats: Parkeringen vid Domarudden.
Kommunens buss går från Åkersberga station.
Kontaktperson: Philip Shaw, 073-302 88 27
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
VILDA SMÅ KOMPISAR I TRÄDGÅRDEN

Söndag 2 september kl. 13 - 15
Några av skogens djur 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
Plats: Länsmansgården, Kantarellvägen 12 i Åkersberga
Kontaktperson: Margareta Olofsson, 070-340 2514
info.osteraker@naturskyddsforeningen
SVAMPUTFLYKT
Datum, tid och plats meddelas senare via mejlutskick och Facebook
Svampplockning för både stora och små. Vi hoppas på rätt väder,
så att många olika svampar sticker upp.
Plats och tid meddelas senare i mejl + Facebook
Kontakt: Margareta Olofsson, 070-340 2514
Info.osteraker@naturskyddsforeningen.se

www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller Naturskyddsföreningen i Österåker på Facebook
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FÅGLARNA KRING ÖSTANÅ
Lördag 3 mars kl. 08.30 – ca 12
Vi samåker i bilar och när buss 626 kommit vandrar vi iväg 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. Ta med varma kläder, kikare och matsäck.
Anmälan till kontaktpersonen för samåkning.
Plats: samling vid P-platsen vid Östanå färjeläge
Kontaktperson: Philip Shaw, 073-302 8827 info.osteraker@naturskyddsforeningen.se

FÅGLARNA I HAVSBANDET VID ÖSTRA LAGNÖ
Lördag 21 april kl. 08.00 – 14.30 (cirka)
Vi samåker i bilar och när buss 626 kommit åker vi 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. På hemvägen besöker vi också ytterligare en eller två lokaler på Ljusterö. Varma, kläder, kikare
och matsäck bör tas med. Anmälan till kontaktpersonen för att underlätta samåkningen.
Plats: Samling vid P-platsen vid Östanå färjeläger
Kontaktperson: Christoffer Hallgren, 070-716 92 12, christoffer_hallgren@hotmail.com

GÖKOTTA VID NÄSUDDEN

GÖKOTTA MED MINDFULNESS VID TRASTSJÖSKOGEN

Torsdag 10 maj kl. 05 – ca 09

Torsdag 10 maj kl. 08.00 – 10.30

Vi vandrar i lugnt tempo med täta stopp
för att lyssna eller titta på fåglar. Anders
Barkengren guidar. Ta med varma kläder,
matsäck och kikare om du har.
Kostnadsfritt.

Vi genomför en mindful gökotta på Kristi
Himmelsfärdsdagen. Vi vandrar en långsam
mindfulness-tur i harmoni med den sköna naturen
längs ”Sinnenas stig” samt upplever prakten av
vårblommor och fågelsång, har en liten betraktelse och
äter egen medhavd frukost tillsammans med en vacker
utsikt över Valsjön. Ta med sittunderlag!
Samarrangemang med flera föreningar. Avgift 100:Plats: Samling vid Kolgärdets P-plats, buss 633 hållplats
Knipvägen
Kontakt: Bengt Rundquist, 070-839 0701,
bengt@friluftsliv.nu
Läs mer www.mindfulnatur.se9

Anmälan senast dagen innan för att
samordna transporter och för att kunna
informera om ev. ändringar.
Plats: Samling på P-platsen vid Näsuddens
naturreservat
Kontaktperson: Philip Shaw, 073-302
8827
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
FÅGELSTUDIECIRKEL

Start onsdag 21 februari, varannan vecka, kl. 18.30 – 20.45

Du som vill lära dig mer om fåglar och fågelskådning är varmt välkommen till den här studiecirkeln. Vi lär oss känna
igen de vanligaste fåglarna och deras läten, sätt att leva och deras samspel i naturen. Inga förkunskaper krävs.
Det blir åtta tillfällen under våren med 4-5 gånger inomhus, därefter utomhus lör-/söndag f.m., totalt 24
studietimmar. Kostnad: 1 250 kronor. Samarrangemang med Vuxenskolan.
Plats: Länsmansgården, Kantarellvägen 12 i Åkersberga
Kontaktperson: Christoffer Hallgren, 070-716 92 12, christoffer_hallgren@hotmail.com
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan: 08-120 551 00 eller www.sv.se/stockholmslan
www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller Naturskyddsföreningen i Österåker på Facebook
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WIRA BRUK – NATUR och KULTUR
Lördag 12 maj kl. 10 – ca 14

Turen börjar i den omgivande rika naturen med en fågelguide från Österåkers Naturskyddsförening. Efter lunchpausen
tar en guide från bruket oss runt och berättar om brukets 300-åriga historia. Guidningen (ca 1,5 timme) avslutas med
ett besök i bruksmuseet och konstsmidesbutiken. Ett samarrangemang med Österåkers hembygds- och
fornminnesförening. Ta med kikare och ev. matsäck. Avgift 20:Samling på P-platsen vid Wira bruk.
Buss från Åkersberga station 621 kl. 9.21 till Roslags-Kulla + promenad ca 20 min.; 620 kl. 8.00 till Wira bruk
Kontakt: NFÖ Philip Shaw, 073-302 8827 eller mejl: info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
ÖHF: Bo Hedenstedt, mejl: bo.hedenstedt@telia.com

GRÖNA KILARNAS DAG söndag 20 maj, kl. 10

BLOMMORNA PÅ ÄNGSHOLMEN vid Kyrkfjärden, Rydboholm
Vi samlas vid Östra Ryds kyrka (P bakom kyrkan) och promenerar ca 700 m till Ängsholmen. Vi ser ett fyrtiotal
gamla, döende eller döda ekar och på öppnare partier rik vårflora med bl.a. kattfot, gullviva och Adam och Eva.
Tag med fika.
Samarrangemang med Vuxenskolan och Åkersberga Trädgårdssällskap.
Kontakt: Åke Strid, 070 663 05 89, akestrid@telia.com

BÄVERSAFARI – PADDLA I KANALEN

Torsdag 24 maj kl. 18.00-21.30

Vi paddlar ut i Kanalen från slussen i Åkersberga
för att försöka se bävrar i vår närmiljö. Bävern är
ett skyggt djur, men på vissa turer har vi sett bävrar
på väldigt nära håll. Ta med varma kläder, fika och
gärna egen kanadensare eller kajak. Vi har några att hyra ut för 50 kr/kanot.
Avgift: Medlem betalar 50 kr/person, icke-medlem betalar 100 kr/person kontant till ledaren.
OBS! Begränsat antal deltagare: 14
Anmäl dig så fort som möjligt till Urban Dunell, telefon 070-281 2278, urban.dunell@gmail.com
Samarrangemang med Friluftsfrämjandet

DE VILDA BLOMMORNAS DAG vid Vitmossen och Träsksjön
Söndag 17 juni kl. 10

Samling vid Länsmansgården i Åkersberga kl. 10. Vi gör en utflykt till fuktmarker och skog söder om Täljö. På
Vitmossen tittar vi på typiska högmossväxter, som sileshår och tranbär, och vidare till Träsksjön. Här finns bl.a.
en raritet så här långt söder ut, dvärgbjörken. Stövlar rekommenderas. Ta med fika.
Samarrangemang med Vuxenskolan och Åkersberga Trädgårdssällskap

Kontakt: Åke Strid 070 663 05 89, akestrid@telia.com

FLADDERMÖSS LÄNGS KANALEN

Fredag 24 augusti kl. 20 Vi får chans att stifta bekantskap med fladdermössen under kunnig ledning av Hans Georg Wallentinus.
Han har också med utrustning så att man kan höra fladdermössens ljud. Ta med varma kläder.
Plats: Åkersbro, samling vid Sockenvägen vid bron över kanalen (nära Woody)
Kontaktperson: Philip Shaw, 073-302 8827
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller Naturskyddsföreningen i Österåker på Facebook
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Vill du ha kontakt, ring eller mejla någon av oss i styrelsen:
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se

Kassör. Klimat: Urban Dunell, 070-281 2278
Sekreterare: Margareta Olofsson, 070-340 2514
Insekter: Philip Shaw, 073-302 8827
Båtliv, klimat och miljövänlig teknik: Ingemar Bäck, 076-847 0630
Hållbarhet och klimat: Maria Olausson, 070-783 1259
Hållbarhet, miljö och båtliv: Helena Wänerstrand, 072-316 9969
Utanför styrelsen:
Kommunikation: Christer Rindeblad, 070-352 5026,
christer.rindeblad@telia.com
Natursnokar: Linda Wirén, 076-421 2034,
lindamail2012@gmail.com

Våra aktiva arbetsgrupper

Är det någon fråga som intresserar dig, kan du bara höra av dig. Saknar du
någon grupp kan du kontakta styrelsen på
info.osteraker@naturskyddsforeningen.se
Plangruppen
granskar hur markanvändningen i kommunen ändras framöver. Ju tidigare
vi lämnar synpunkter, desto större chans att någon lyssnar.
Kontaktperson: Philip Shaw, 073-302 8827
Konsumentgruppen
tar upp alla frågor som handlar om hem och konsumtion. Tema 2018:
reparera, dela, göra om, byta prylar.
Kontaktperson: Maria Olausson, 070-783 1259
Ut i Naturen-gruppen
tar med nykomna svenskar till skog och mark och tränar svenska. Du som
har svenska som modersmål är också välkommen. Vi har ett eget
program.
Kontaktperson: Urban Dunell, 070-281 2278, urban.dunell@gmail.com
Programgruppen
ser till att föreningen ordnar aktiviteter, föreläsningar och utflykter.
Kontaktperson: Margareta Olofsson, 070-340 2514
Kommunikationsgruppen
håller koll på hemsidan, Facebook, affischer och andra sätt att nå ut med
vad vi gör och tycker.
Kontaktperson: Christer Rindeblad, 070-352 5026,
christer.rindeblad@telia.com
Levande träd i Österåker-gruppen
ordnar en trädtävling för elever i årskurs 4-6 i kommunen. Bidragen ska
vara klara i mars.
Kontaktperson: Ingemar Bäck, 076-847 0630
Snokgruppen
är Naturskyddsföreningens familjeverksamhet. Vi ordnar aktiviteter som
lämpar sig för våra yngre medlemmar som kommer tillsammans med
någon vuxen.
Kontaktperson: Linda Wirén, 076-421 20 34, lindamail2012@gmail.com
www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller Naturskyddsföreningen i Österåker på Facebook
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