
 

 

 

Mer information, ändringar i programmet och nya aktiviteter finns i vårt medlemsbrev som e-post varje månad, på 

hemsidan osteraker.naturskyddsforeningen.se och på Facebook. Alla aktiviteter är gratis om inte annat anges. 

Samåkning kan ordnas. Mejla, ring eller sms:a kontaktpersonen som anges vid varje aktivitet. Om du har frågor, skriv till  

osteraker@naturskyddsforeningen.se , där du alltid är välkommen att kontakta oss. 

     Stöd kampen för natur och miljö! Bli medlem i Naturskyddsföreningen! 
Anmäl dig på 08-702 6577, eller  www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap , eller e-post: 

medlem@naturskyddsforeningen.se. Medlemskap kostar 24 kr/mån; familj 30 kr/mån; ungdom under 25 år 16 kr/mån. 

Du får medlemstidningen Sverige Natur, bäst i landet på natur- och miljöreportage, och information från oss i 

Österåkerskretsen.  

 

 

MAJ—AUGUSTI 

UPPTÄCK ÖSTERÅKER FRÅN CYKELSADELN OCH VINN FINA PRISER 

Ta cykeln till naturen och rekreationsområden, kultur och sevärdheter i vår kommun. Lär dig hitta på kommunens fina 

cykelvägar och ta dig snabbt fram miljövänligt utan bil! Mer information kommer, men tävlingen går till ungefär så här: 

Du får på förhand 10 bestämda utflyktsmål. Väl på plats tar du en selfie på dig, cykeln och utflyktsmålet. Bilderna skickar 

du sedan till osteraker@naturskyddsforeningen.se Under Den europeiska trafikantveckan 15-21 sept. sker prisutdelningen 

av bl.a. en el-cykel. Kontakt: Urban Dunell 070-281 2278 och Maria Olausson 070-783 1259               

            

MAJ 

 

HÅLL-SVERIGE-RENT på ”Kusträddardagen” 4/5 plockar vi skräp vid Breviksbadet och Solbrännan.  

Samlingsplats för samåkning Åkersberga Station kl. 9.00.  

CYKELBYTARDAGEN lördag 11 maj kl. 11–14, vid Sporthallen i Hacksta Vi upprepar fjolårets succé och byter 

cyklar med varandra igen. Mer information kommer i lokaltidningen bl.a. Kontakt: Maria Olausson 070-783 1259 

GÖKOTTA   söndag 12 maj kl. 5 -. Kom med Anders Barkengren m.fl. på gökotta i Näsuddens naturreservat! Samling 

på P-platsen vid Näsudden. 

"KUST OCH SKÄRGÅRD" - tidig dialog kring det tematiska tillägget till ÖP40: 15 maj kl. 18.30 Näsuddens 

naturreservat fyller 10 år. Det firar vi med att sammanstråla på Näsudden för kvällsfika. Kom och diskutera planerna för 

kusten med tjänstemän från kommunen! Hur skyddar vi naturvärdena kring vatten och kust? Hur vill vi ha det långt in i 

framtiden? Samling vid entrén till naturreservatet. 

GRÖNA KILARNAS DAG söndag 19 maj kl. 11.15. Vi besöker Rydboholms engelska park tillsammans med 

naturguiden Anna Petri, en av Storstockholms naturguider. Ca 7 km, 3,5 timmar. Samarrangemang med grann-

föreningarna i Vaxholm, Täby och Österåker. Samling vid busshållplatsen Östra Ryds kyrka kl.11.15.  

BÄVERSAFARI – PADDLA I KANALEN torsdag 23 maj kl. 18.00 - 21.30 

Vi paddlar ut i kanalen från slussen i Åkersberga för att försöka se bävrar i vår närmiljö. Vi har några kanoter 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  

Samarrangemang med Friluftsfrämjandet.  
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JUNI 

PLANTERA EN FJÄRILSRESTAURANG söndag 2 juni kl. 12.30-14 i samband med Trädgårdssällskapets 

vårmarknad. Plats: Länsmansgården, Kantarellvägen 12. Vi planterar växter som fjärilar tycker om, undersöker gårdens 

bikupa m.m. Barn och vuxna i alla åldrar är välkomna. Kontakt: Linda Wirén 076-421 2034,  lindamail2012@gmail.com  

NATURFALKEN - ”simborgarmärke för artkunskap”  söndag 2 juni kl. 12-15.  Plats: Länsmansgården. Hur 

många olika arter av djur och växter kan du namnge?  Ung som gammal, kom, lär och skaffa ett  Naturfalken-märke som 

bevis på din kunskap! Samarrangemang med Åkersberga Trädgårdssällskap. Kontakt: Margareta Olofsson 070-340 2514 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG  söndag 16 juni kl. 10 gör vi en utflykt till Näsuddens naturreservat och  

försommarblomningen guidade av Åke Strid. Samling vid Coop, Pilstugetorget. Samarrangemang med Åkersberga 

Trädgårdssällskap och Vuxenskolan. Kontakt: Philip Shaw 0733028827  

 

AUGUSTI 

KANALENS DAG 2019 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 070-7169212  

SEPTEMBER 

BYGG EN FÅGELHOLK söndag 1 september kl. 13 – 15 i samband med Trädgårdssällskapets höstmarknad.      

Verktyg och material på plats. Inga förkunskaper krävs, men alla barn måste ha en vuxen med sig. Materialkostnad 50:-. 

Anmälan helst 5 dagar i förväg. Om du missat anmälan i tid, ring gärna.  Plats: Länsmansgården, Kantarellvägen 12 i 

Åkersberga Kontakt: Linda Wirén 076-421 2034, lindamail2012@gmail.com Samarrangemang med Trädgårdssällskapet 

och Konstföreningen. 

DEN EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN  15-21 september med prisutdelning i tävlingen Upptäck Österåker 

från cykelsadeln. Kontakt: Maria Olausson 070-783 1259  

 

HÅLL SVERIGE RENT DAGEN 21 september  https://www.hsr.se/hall-sverige-rent-dagen . Håll utkik efter aktivitet 

på NFÖs Facebook och hemsida. Kontakt: Christoffer Hallgren 070-716 9212 
 

OKTOBER 

MILJÖVÄNLIGA VECKAN 30 september – 6 oktober TEMA: DELA OCH BYT! Årets miljövänliga vecka vill 

inspirera till att dela och byta de prylar vi behöver och slippa köpa nytt.  Håll utkik efter aktivitet i Åkersberga på NFÖs 

Facebook och hemsida. Kontakt: Margareta Olofsson 070-340 2514   

VÄXTER SOM GER GLÄDJE PÅ FLERA SÄTT tisdag 8 oktober kl. 18.30  Plats: Åkersberga Växtförsäljning. 

Åkersberga Trädgårdssällskap inbjuder till ett föredrag av Inger Palmstierna om hur man i en liten trädgård kan ha 

växter som inte bara ger riklig blom utan pryder under stor del av året, gärna ger frukt samt bidrar till en biologisk 

mångfald. Begränsat antal platser. 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  

SVAMPUTFLYKT MED SVAMPJAKT Plats och tid meddelas senare via mejlutskick och Facebook. 

Svampplockning för de stora och svampjakt för de små. Lär dig om  godingar och svampfällor i svamparnas rike med 

svampvetaren Kajsa Raab och naturpedagogen Linda Wirén som besvarar hela familjens frågor. Kontakt: Philip Shaw 

073-302 8827              

   

 NOVEMBER 

GLÖGGMINGEL, plats och tid meddelas senare via mejlutskick och Facebook. Vi bjuder alla NFÖ-medlemmar, 

särskilt våra nya medlemmar, och våra kommunpolitiker på glögg med tilltugg. Det är ett tillfälle att fråga om och 

diskutera vår verksamhet och kommunens hållbarhetsarbete.  
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