
 

 

 

Program 2019  

 
Upplev, skydda och bevara  

naturen med NFÖ 

 

 

 

Tillsammans har vi kraft att förändra.  



 

 

Kontakt med någon i styrelsen: osteraker@naturskyddsforeningen.se  
 

Sammankallande: Mar ia Olausson - hållbarhet och klimat, 070-783 1259 

Kassör: Philip Shaw – fjärilar och planfrågor, 073-302 8827 

Sekreterare: Margareta Olofsson – hållbarhet och konsumtionsfrågor, 070-340 2514 

Vice sammankallande: Urban Dunell – klimat, 070-281 2278 

Vice kassör: Yvonne Ekström – planfrågor, 070-380 6284 

Gull Gefvert – konsumtionsfrågor, 070-494 4294 

Christoffer Hallgren – fåglar, 070-716 9212 

Helena Wänerstrand – hållbarhet, klimat och båtliv, 072-316 9969 
 

Utanför styrelsen: 

Natursnokar: Linda Wirén, 076-421 2034, lindamail2012@gmail.com 

Kommunikation: Christer Rindeblad, 070-352 5026, christer.rindeblad@telia.com  

NFÖs hemsida: Gun-Britt Johnson, 070-280 6663, gunbritt_johnson@hotmail.com  

Samåkning kan ordnas. Mejla, r ing  

eller sms:a kontaktpersonen som anges vid de 

flesta aktiviteter.  

 

Om ingen mejl-adress anges och du har frågor, 

skriv till  osteraker@naturskyddsforeningen.se, 

där du alltid är välkommen att kontakta oss. 

 

Om du är medlem och inte har meddelat din  

e-postadress, gör det snarast till   

christer.rindeblad@telia.com . 

 

 

Foto: Tomas  Seippel 

Foto: Philip Shaw 

Ändringar i programmet, nya aktiviteter och mer information finns i vår t medlems-

brev som kommer som e-post varje månad,  

på Facebook: facebook.com/osteraker.naturskyddsforeningen/  

och hemsidan:  https:/osteraker.naturskyddsforeningen.se. 

Alla aktiviteter är gratis om inte annat anges.  
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JANUARI 

KLIMATVÅGEN: Kom och väg din klimatpåverkan!  

Lördag 26 januari kl. 11-15    Plats: Åkersberga centrum 

Med vågen kan du uppskatta och visualisera hur mycket växthusgaser din konsumtion  

leder till. Samarbete med Energi- och klimatrådgivningen. (http://energiradgivningen.se/

klimat/klimatvagen).  Kontakt: Urban Dunell 070-281 2278  

MARS 

EXKURSION TILL FÅGLARNA KRING ÖSTANÅ  

Söndag 10 mars kl. 8.30-ca 12.  Samling på P-platsen vid Östanå 

färjeläge.  

Spaning efter strömstarar längs Loån och andra fåglar i omgivningen 

tillsammans med Anders Barkengren och Christoffer Hallgren. Rek. 

varma kläder, kikare och matsäck.  Buss 626. Kontakt och anmälan 

för samåkning genom sms till Christoffer Hallgren 070-716 9212  

ÅRSMÖTE och FÖREDRAG   Tisdag 12 mars kl. 18.30 – 21.00 
Plats: Åkersberga bibliotek   

 

ÅRSMÖTE 2019 FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ÖSTERÅKER  

Allt material inför årsmötet finns tillgängligt på föreningens hemsida 

www.naturskyddsforeningen.se/osteraker eller beställs från Philip Shaw 073-302 8827.  
 

 

 

 

 

Mellan årsmötet och föredraget bjuder vi på fika.  

STADSNÄRA JORDBRUK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING  

Titti Jöngren från Grindtorps Gård i Åkersberga berättar om hur växtodling, djurhållning 

och entreprenadverksamhet bedrivs med sikte på hållbar utveckling genom största möjliga 

hänsyn till miljön, djuren och mångfalden. Hon ger oss svar på hur det är att bedriva 

småskaligt jordbruk nära en tätort som Åkersberga. Samarbete med Åkersberga bibliotek. 

Kontakt: Maria Olausson 070-783  1259  

 

FEBRUARI 

KLIMATFORUM  Tisdag 19 februari   kl. 19-21     Plats: Åkersberga bibliotek  

Forumet inleds av Tomas Seippel med naturfoton från Österåker.  Mer information kom-

mer. Samarbete med Österåkers bibliotek.  Kontakt: Maria Olausson 070-783 1259 

http://energiradgivningen.se/klimat/klimatvagen
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SLOTT, KOJA, KRYPIN 2019 – RÖSTA PÅ DIN FAVORIT  

Lördag 23 mars kl. 11-15 

Söndag 24 mars kl. 11-15 

Plats: Åkersberga centrum  

Åkersbergaelever från årskurs 4 till 6 

har skapat bon för insekter, fåglar och 

fladdermöss i olika material.  Åkers-

bergaborna kan rösta fram vinnarna i 

denna tävling. Barn och vuxna i alla åldrar välkomna!  

Kontakt: Christoffer Hallgren  070-716 9212 

KLÄDBYTARDAG  - Sveriges största och 

Nordic Swap Day 

Lördag 6 april  kl. 10-16  

Plats: Folkets hus, Grynnan, Stationsgränd 10, 

Åkersberga (vid Bio Facklan)   

Inlämning fredag 5/4 kl. 16-20. 
 

Ännu en klädbytardag för återanvändning av urvuxna barnkläder eller vuxenplagg 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!  

Kontakt: Maria Olausson 070-783 1259 och Gull Gefvert 070-494 4294  

SNOKA VÅRTECKEN PÅ NÄSUDDEN  

Lördag 13 april kl. 10 – ca 13 

Vi letar efter blommor, fåglar och småkryp. Ta med matsäck och kikare 

om du har. Anmälan senast dagen före för att ordna samåkning. Sam-

ling vid Åkers Runö station på södra sidan av spåren för samåkning. 

Kontakt: Linda Wirén  076-421 2034, lindamail2012@gmail.com 

EARTH HOUR - lördag 30 mars kl. 20.30-21.30 släcker vi ljusen 

och blir för tolfte gången en del av världens största manifestation  för 

ett hållbart samhälle. För en ljusare framtid!   

#earthhour; wwf.se/earthhour  

APRIL 

 

MISSADE DU KLIMATVÅGEN 26 januari? Testa ditt eget  

klimatavtryck på www.klimatkontot.se ! Vilka val gör du? 

mailto:lindamail2012@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

PRISUTDELNING för SLOTT, KOJA, KRYPIN 2019 

Tisdag 30 april, innan brasan tänds 

Plats: Ekbacken, Centralvägen 55 i 

Åkersberga 

Vi följer traditionen och delar ut priser till 

vinnarna i tävlingen under Valborgsfirandet 

vid Ekbacken. Vi vet inte klockslaget ännu 

men titta på hemsidan när det närmar sig. 

Kontakt: Christoffer Hallgren 070-716 9212 

MAJ - SEPTEMBER 

UPPTÄCK ÖSTERÅKER MED CYKEL OCH VINN FINA PRISER 

Under maj till september 2019 vill vi inspirera dig att ta cykeln till naturen och rekreations-

områden, kultur och sevärdheter i vår kommun. Lär dig hitta på kommunens fina cykelvä-

gar och ta dig snabbt fram miljövänligt utan bil! Mer information kommer våren 2019, men 

tävlingen går till ungefär så här: Du får på förhand bestämda utflyktsmål. Väl på plats tar 

du en selfie på dig, cykeln och utflyktsmålet. Bilderna skickar du sedan till Naturskydds-

föreningen i Österåker. När tävlingsperioden är slut, drar vi ett antal vinnare. 

Kontakt: Urban Dunell 070-281 2278 och Maria Olausson 070-783 1259  

CYKELBYTARDAGEN  

Lördag 18 maj  kl. 11 – 13 Plats: Åkersberga centrum 

Vi upprepar fjolårets succé och byter cyklar med varandra igen. 

Mer information kommer. Kontakt: Maria Olausson 070-783 1259 

FÅGLARNA I HAVSBANDET VID ÖSTRA LAGNÖ   

Lördag 27 april kl. 08.30 – ca 12.00 
Samling på P-platsen vid Östanå färjeläge. Vi samåker i bilar och buss 626 över till 

Ljusterö till Östra Lagnö. Där hoppas vi få uppleva ejdrar och alfåglar,  tidiga flyttfåglar, 

kanske en havsörn m.m. Ta med varma kläder, kikare och matsäck. Anders Barkengren och 

Christoffer Hallgren guidar.  

Anmälan för samåkning och kontakt med sms till: Christoffer Hallgren 070-716 9212 

 

HÅLL-SVERIGE-RENT: 4/5 ”Kusträddardagen”+ 21/9 ”Håll Sverige Rent dagen”.  

https://www.hsr.se/hall-sverige-rent-dagen  Kontakt: Christoffer Hallgren 070-716 9212 

MAJ 

GÖKOTTA  Söndag 12 maj kl. 5 -. Kom med Anders Barkengren på 

gökotta i  Näsuddens naturreservat! Samling på P-platsen vid Näsudden. 



 

 

  

 BÄVERSAFARI – PADDLA I KANALEN 

Torsdag 23 maj kl. 18.00 - 21.30 
Vi paddlar ut i kanalen från slussen i Åkersberga för att för-

söka se bävrar i vår närmiljö.  Bävern är ett skyggt djur, men 

på vissa turer har vi sett bävrar på riktigt nära håll. Sam-

arrangemang med Friluftsfrämjandet. 

Ta med varma kläder, fika och gärna egen kanadensare/

kajak. Vi har några att hyra ut, 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 070-281 2278,  

urban.dunell@gmail.com.  

PLANTERA  EN FJÄRILSRESTAURANG 
Söndag 2 juni kl. 12.30-14 Plats: Länsmansgården, Kanta-

rellvägen 12, Åkersberga. I samband med Trädgårdssällskapets vårmark-

nad planterar vi växter som fjärilar tycker om,  undersöker gårdens 

bikupa och letar efter dem som omvandlar växtdelar till mull i kom-

posten. Barn och vuxna i alla åldrar är välkomna.  

Kontakt: Linda Wirén 076-421 2034,  lindamail2012@gmail.com  

JUNI 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG   

Söndag 16 juni kl. 10  

Samling vid Stora Coop, Pilstugetorget kl. 10.  

Vi gör en utflykt till Näsuddens naturreservat och studerar 

försommarblomningen med Åke Strid som guide.  

Ta med fika.  

Samarrangemang med Åkersberga Trädgårdssällskap och 

Vuxenskolan. 

Kontakt: Philip Shaw 073-302 8827  

 

NATURFALKEN - ”simborgarmärke för artkunskap”  

Söndag 2 juni kl. 12-15   Plats: Länsmansgården  
Samarrangemang med Åkersberga Trädgårdssällskap  

Hur många olika arter av djur och växter kan du namnge?  Ung 

som gammal, kom och lär och skaffa ett  Naturfalken-märke som 

bevis på din kunskap! 

Kontakt: Margareta Olofsson 070-340 2514 

mailto:urban.dunell@gmail.com
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KANALENS DAG 2018 

Söndag 25 augusti kl. 11 - 16 
Besök oss i vår monter på västra sidan av kanalen. Vi informerar 

om vår verksamhet, säljer fågelholkar  och inbjuder till tävling.  

Kontakt: Urban Dunell 070-281 2278  

Christoffer Hallgren 070-716 9212  

SEPTEMBER 

BYGG EN FÅGELHOLK  

Söndag 1 september kl. 13 – 15 i samband med Träd-

gårdssällskapets höstmarknad. Plats: Länsmansgården, 

Kantarellvägen 12, Åkersberga. Samarrangemang med 

Trädgårdssällskapet och Konstföreningen 

Hjälp småfåglarna med bon inför nästa vår! Det finns verk-

tyg och material på plats. Inga förkunskaper krävs, men 

alla barn måste ha en vuxen med sig.  

Materialkostnad 50:-. Anmälan helst 5 dagar innan till kon-

taktpersonen. Om du missat anmälan i tid, ring gärna.   

Kontakt: Linda Wirén 076-421 2034, lindamail2012@gmail.com   

DEN EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN  15-21 september  

Kontakt: Maria Olausson 070-783 1259  

 

 

 

 

FLADDERMÖSSEN LÄNGS KANALEN 

Vi hoppas få chans att stifta bekantskap med fladdermössen under kunnig ledning  med  

utrustning så att man kan höra fladdermössens ljud. Ta med varma kläder och fika. 

Kvällstid med preliminär samlingsplats: Åkersbro vid Sockenvägen. 

Kontakt: Philip Shaw 073-302 8827    

AUGUSTI  

DITT KLIMATAVTRYCK? 

www.klimatkontot.se   

mailto:lindamail2012@gmail.com
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MILJÖVÄNLIGA VECKAN 30 september – 6 oktober  

TEMA: DELA OCH BYT! 

Miljövänliga veckan, v 40, handlar även i år om att inspirera till att ta hand om våra ägo-

delar. Nu är fokus på att dela och byta de prylar vi behöver och slippa köpa nytt.  Håll utkik 

efter aktivitet i Åkersberga på Naturskyddsföreningen i Österåkers Facebook och hemsida. 

Kontakt: Margareta Olofsson 070-340 2514  och Gull Gefvert 070-494 4294  

SVAMPUTFLYKT MED SVAMPJAKT  

Svampplockning för de stora och svampjakt för de små. 

Var växer kantareller? Vilka träd trivs karljohan med? Lär dig om  

godingar och svampfällor i svamparnas rike med svampvetaren Kajsa 

Raab och naturguiden och naturpedagogen Linda Wirén som besvarar 

hela familjens frågor. 

Plats och tid meddelas senare via mejlutskick och Facebook.  

Kontakt: Philip Shaw,073-302 8827  

GLÖGGMINGEL  

Vi bjuder alla NFÖ-medlemmar på glögg med tilltugg, särskilt 

våra nya medlemmar, och våra kommunpolitiker. Det är ett tillfälle 

att fråga om och diskutera vår verksamhet och kommunens håll-

barhetsarbete. Plats och tid meddelas senare via mejl-

utskick och Facebook. 

NOVEMBER 

OKTOBER 

 

Åkersberga Trädgårdssällskap inbjuder till: 

VÄXTER SOM GER GLÄDJE PÅ FLERA SÄTT  

Tisdag 8 oktober kl. 18.30   Plats: Åkersberga Växtförsäljning  

Inger Palmstierna berättar om hur man i en liten trädgård kan ha växter som 

försvarar sin plats. Det räcker inte med riklig blom utan man önskar att de 

pryder under stor del av året, kan användas på flera olika sätt, gärna ge frukt 

samt bidra till en biologisk mångfald. Begränsat antal platser. Först till kvarn 

gäller. Gratis för Trädgårdssällskapets medlemmar, övriga 100 kr.  

Föranmälan till restaurangen, 08 – 540 225 24.  Caféet öppet från kl. 18.00  

Kontakt: Philip Shaw 073-302 8827  


