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Täby 
Naturskyddsförening 
 

ÅRSPROGRAM  augusti 2013–juni 2014 
 

Boka i din kalender redan nu det du tycker verkar intressant. 
                                                                          

 
 

 
 
 
Skicka gärna din e-postadress till 
taby.krets@naturskyddsforeningen.se 
så sänder vi en rad om nya programpunkter! 
 

                 NATURSKYDDSFÖRENINGENS TÄBYKRETS 

mailto:taby.krets@naturskyddsforeningen.se
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Styrelse och funktionärer 2013–2014 
 
Ordförande Vakant 
 
Kassör  Hans-Erik Nordin    756 31 32 
  hasse.nordin@hotmail.com 
 
Sekreterare  Inge-Britt Smedmark    758 84 81 
  smedmark.taby@telia.com 
 
Övriga ledamöter Einar Fries     756 94 44 
  einar.fries@gmail.com 
 

Siv Grönlund   510 110 73 
  sivgronlund@hotmail.com 
 

Göran Sandberg   510 515 12 
  goran.sandberg66@gmail.com 
 

Bertil Stavre     758 79 53 
bertilstavre@gmail.com    

 
Suppleanter Lars Grundström     793 90 27 
  lars.grundstrom@bredband.net  

 
Kathrin Wemgård     732 45 68

 kathrin_wemgard@yahoo.se  
   

Valberedning Rolf Johansson                 0768-916485 
                     
 
 
 
Intresseområde   Kontaktpersoner  Telefon 
 

Fåglar, skog, fågelholkar Hans-Erik Nordin  756 31 32 
Stora träd, ekar  Einar Fries   756 94 44 
Klimat   Kerstin Olsson  756 60 08 
Handla miljövänligt  Eva-Kristina Portén  756 52 08 
Webbplats                      Kathrin Wemgård  732 45 68 
Trafik, cykel   Inge-Britt Smedmark  758 84 81 
                         
 
 
 
 
 
e-postadress: taby.krets@naturskyddsforeningen.se 
webbplats:  www.naturskyddsforeningen.se/taby  
plusgiro:  50 55 06-6 

mailto:hasse.nordin@hotmail.com
mailto:smedmark.taby@telia.com
mailto:einar.fries@gmail.com
mailto:sivgronlund@hotmail.com
mailto:bertilstavre@gmail.com
mailto:lars.grundstrom@bredband.net
mailto:taby.krets@naturskyddsforeningen.se
http://www.naturskyddsforeningen.se/taby
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Välkomna     

 
Lyssna till intressanta föreläsningar och följ med ut i naturen. 

 
Täby har en spännande och variationsrik natur, och genom ditt medlemskap i 

Naturskyddsföreningen har du möjlighet att påverka så att Täby utvecklas 

varsamt och med hänsyn till sina gröna områden. Du har också möjlighet att 

delta i aktiviteter och utflykter. 
 

Täby Naturskyddsförening är en lokal krets av Naturskyddsföreningen. Alla 

Naturskyddsföreningens medlemmar boende i Täby, för närvarande drygt 1900, 

är automatiskt medlemmar i Täbykretsen. Samtidigt tillhör vi Naturskydds-

föreningen i Stockholms län, som vi har nytta av i olika sammanhang. 
 

Vad vi sysslar med framgår av detta programhäfte och vår webbsida  

www.naturskyddsforeningen.se/taby (för närvarande under omarbetning). 

Vi bevakar efter bästa förmåga de gröna frågorna i Täby och är remissinstans i 

sådana kommunala ärenden. Just nu är skyddet av Storstockholms gröna kilar 

prioriterade projekt, vilka också bevakas på länsnivå. 
 

Täbykretsen försöker anlägga ett brett klimatperspektiv i många aktuella frågor. 

Det innebär bland annat att främja verksamheter och planer som minskar 

användning av fossila bränslen samt även minskar hotet mot biologisk 

mångfald. 
 

Vid utflykter där samåkning förekommer betalar passagerarna 5: -/mil till 

bilförarna. Icke-medlemmar är välkomna. Alla deltar på egen risk i föreningens 

arrangemang. För medlemmar i Naturskyddsföreningen finns en gällande 

olycksfallsförsäkring. 

Programpunkter med   är lämpliga även för barnfamiljer. 

 

 
 

 

 

Kallelse till årsmöte 2014 

Årsmötet äger rum onsdag den 12 mars 2014 kl. 19.00 i Föreningsgården,  

Attundafältet 12 i Täby C under biblioteket. Medlemmar är välkomna att lämna 

in skriftliga motioner till styrelsen senast den 12 februari 2014. Dagordning, 

årsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. 

Kallelse sker endast på detta sätt.    

 

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
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 Aktuella projekt som vi arbetar med 
 

 

Ekarna i Täby 
 

Inom och utanför Täby tätort finns flera områden med grova ekar. Dessa ekar 

står som minnen av ett landskap, som tidigare hävdats väl av människor i 

generationer, dels genom betesdjur och dels genom slåtter. De grova gamla 

ekarna står i skogsbryn, på åkerholmar och ibland mitt i skogen. Förr stod 

ekarna öppet och solbelysta, men de har med tiden blivit alltmer beskuggade av 

konkurrerande träd och annan växtlighet. Ekar kan bli upp till 1 000 år gamla, 

om de står fritt.  
 

Genom att friställa ekarna etappvis kommer de att bli vitala och flera av Täbys 

ekar kan åter bli grova och gamla i framtiden. 
 

Täby kommun vill tillsammans med Täby Naturskyddsförening och Täby 

Hembygdsförening lyfta fram de gigantiska ekarna i landskapet – genom att 

återskapa de tidigare öppna ekbackarna, synliggöra ekarna och sprida 

information om ekens betydelse för artrikedomen. I projektet Ekarna i Täby – 

för vård, information och bevarande, har ett stort antal av Täbys ekar friställts 

stegvis. En informationsfolder/broschyr och material till kommunens hemsida 

ska tas fram under 2013 för att visa var i Täby vi kan uppleva vårdade och 

vackra ekmiljöer. Informationen ska bl.a. beskriva arbetet med frihuggnings-

processen och dess syfte, samt ekarnas betydelse för biologisk mångfald. 

Skötselarbetet av Täbys ekbestånd kommer från 2014 att göras enligt 

anvisningar i Täbys Landskapsplan.  

 

 

 Skötselåtgärder för ekarna i Viggbyholms ekbacke 
 

Skötselåtgärder för Täbys största bestånd av jätteekar, beläget 400 m söder om 

Viggbyholms gård, pågår efter samråd med och tillstånd av markägaren. Täby 

Naturskyddsförening, i nära samverkan med Täby Hembygdsförening och Täby 

kommun, utför försiktiga åtgärder för att bevara och vidareutveckla denna mer 

och mer sällsynta biotop för framtiden. 
 

Våra medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta i det fortsatta 

arbetet under hösten 2013 och våren 2014.  Du kan lära dig mer om praktiskt 

naturskyddsarbete, och speciellt om skötsel av ekar. Kontakta Einar Fries eller 

Kerstin Olsson (se sidan 2), eller kom till något av insatstillfällena den 13 och 

27 oktober samt 10 november 2013, eller den 9 och 30 mars 2014. 
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Den nya kraftledningen 
 

Vårt mångåriga arbete för att förmå Svenska Kraftnät att välja en för naturen 

skonsammare dragning av den nya kraftledningen, visade sig tyvärr vara nästan 

förgäves för Täbys del. Först och främst var själva valet av väg från norr till 

söder det sämsta för naturen av alla de alternativ som presenterats. Första planen 

för den sträckning som man slutligen bestämde sig för, innehöll en luftledning 

ända ned till gränsen mot västra Skarpäng. Senare backade Svenska Kraftnät 

emellertid från en så lång sträcka och ”nöjde” sig med luftledning ned till s.ö. 

delen av Fjäturen, där en stor terminalstation ska anläggas för att leda ned 

kablarna från höga stolpar till marknivå. Beträffande dessa markkablars 

dragning från stationen ned mot Rösjövägens ände, har vi med kommunens 

hjälp lyckats få Svenska Kraftnät att välja ett mindre dåligt alternativ än det som 

först var planerat. Det var så långt vi kom. Våra upprepade framstötar om att 

åtminstone välja markkabel hela vägen från Norrortsleden/Frestavägen söderut, 

ignorerades helt. Svenska Kraftnät vann i alla instanser. Regeringsbeslutet är 

daterat den 18 oktober 2012. 
 

I skrivande stund – maj 2013 – är en 1,5 km. lång kraftledningsgata uthuggen 

från Frestavägen ned till platsen för den blivande terminalstationen. Kalhyggets 

bredd skulle, enligt miljökonsekvensbeskrivningen till koncessionsansökan, vara 

44 m. Trots denna uppgift är bredden överskriden med minst tio meter. Även 

terminalstationen planeras bli betydligt större än vad som först uppgivits. I höst 

sker avverkningen för markkabelsträckan genom Täby, varefter följer 

schaktning och sprängning. Även detta arbete kommer att lämna oläkbara sår i 

naturen. Den som vill skaffa sig en föreställning om detta, kan redan idag 

studera förödelsen i den södra delen – i Danderyds kommun – av den nya 

kraftledningssträckan.  
 

Svenska Kraftnät åläggs i regeringsbeslutet att bekosta vissa kompensations-

åtgärder i området. Vad de än åstadkommer av de föreslagna åtgärderna, så 

kommer kompensationen inte tillnärmelsevis att uppväga skadorna som vållas 

av den nya kraftledningen. 

 

 

Klimatarbete    
 

Naturskyddsföreningen på riksnivå har under flera år arbetat hårt för att påverka 

svenska myndigheter och allmänheten i frågor som rör den globala upp-

värmningen.  Internationella avtal är nödvändiga men – har det visat sig – svåra 

att förhandla fram i en takt och på ett sätt som denna angelägna fråga egentligen 

kräver.   
 

Naturskyddsföreningen formulerar tydligt att klimatarbete till mycket stor del 

handlar om beslut och förändringar som sker lokalt, på läns- och kommunnivå.  
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Sveriges kommuner har stora möjligheter att fatta beslut som beaktar och 

främjar ett hållbart klimat.  Genom sin verksamhet påverkar man även 

kommuninvånare och företag att fatta egna klimatkloka beslut, man bidrar 

till att förändra levnadsmönster. 
 

Naturskyddsföreningens Täbykrets har en grupp som arbetar med klimat-

relaterade frågor inom vår kommun.  Vi arbetar bl.a. med att finna vägar att  

öka medvetenheten i dessa frågor och att påverka politiska processer genom  

att möta Täbys politiska partier och tjänstemän.  
 

Inom flera områden bör arbetet bedrivas, det handlar om: 
 

- Byggande och boende, t.ex. minskning av koldioxidutsläpp via 

energisnåla hus, användning av icke-fossila energislag för uppvärmning. 
 

- Livsmedelsfrågor, t.ex. främja matvanor som minskar miljöbelastning, 

minskat köttätande som kan nås genom att införa ökat antal vegetariska 

luncher i bl.a. skolor. 
 

- Transporter, t.ex. via utvecklad kollektivtrafik, pendelparkeringar och 

underlättande av cykeltransporter. 
 

Du kan få mer information om TNFs synpunkter på kommunens planer för  

bl.a. utbyggnader i Täby, främst Galoppfältet. Gå in på kretsens hemsida (se 

sidan 2) och läs vårt svar till kommunen!  Här kan du även se TNFs remissvar 

gällande Täbys Klimat- och energistrategi. 

 

 

Storstockholms gröna kilar  
 

Storstockholms gröna kilar är beteckningen på de naturområden som ”blivit 

över” när staden har vuxit utåt längs vägar och järnvägar. I en stjärnformad 

struktur når de obebyggda områdena ända in mot Stockholms centrala delar. 

Täby berörs av tre kilar, nämligen Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen.  
 

Alla dessa tre kilar är föremål för mellankommunal samverkan i avsikt att 

försöka bevara dem så bra som möjligt. Vår förening brukar ofta delta i de 

möten som hålls. 
 

I samarbete med en rad andra organisationer arrangerar Naturskyddsföreningen 

varje år i maj den s.k. Gröna kilarnas dag på ett antal platser runt Stockholm 

under parollen Skydda Stockholms gröna kilar! 
 

 För att öka kunskapen om kilarna har informationsmaterial arbetats fram. Karta 

över Rösjökilen kom ut 2009 och nyligen har en karta över Angarn- och 

Bogesundskilarna givits ut. Se sidan 7. 
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Täbys fritidskarta och kartor över de gröna kilarna 
 

Stadsbyggnadskontoret har, i samarbete med Kommunikationsavdelningen 

och Kultur och fritid, tagit fram en karta för att visa vägen till en aktiv fritid i 

Täby.  Kartan har vunnit utmärkelsen ”Årets karta” på GIT2011-mässan i 

Jönköping. 
 

Nyligen har också kartor över de gröna kilarna givits ut. 
 

För den som vill ha ett eget exemplar finns fritidskartan och en karta över de 

gröna kilarna för avhämtning i receptionen i kommunhuset. Fritidskartan går 

också att ladda ner som en PDF-fil (4Mb) eller betrakta som en webbkarta på 

Täby kommuns webbplats. 
 

 

Stolpaskogen, Täbys stadsskog 
 

En stadsskog är ett område inom tätbebyggt område som sparats för kommun-

invånarnas rekreation och fritidsaktiviteter. Täby kommun vill utveckla 

Stolpaskogen, kommunens stadsskog, i ett samverkansprojekt tillsammans med 

Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Hembygdsföreningen.  
 

Intressanta mål ska göras synliga: Man har tagit fram 15 målpunkter med 

information om områdets natur och historia och där man ska ha pedagogiska 

aktiviteter. Man lägger upp en stigslinga och målpunkterna röjs fram med hjälp 

av häst. Området ska skyltas upp och förses med kartor.   

 

 

Bra Miljöval i Täby   
 

Alla Willys 120 stora dagligvarubutiker är märkta med Bra Miljöval, Natur-

skyddsföreningens eget miljömärke. Det innebär bland annat att butikerna måste 

ha ett stort utbud av miljömärkta varor. Alla mjukpapper, allrengöringsmedel, 

tvätt- eller diskmedel som säljs ska vara miljömärkta. Butikerna ska också ha ett 

grundutbud av ekologiska och miljömärkta varor.  

 

Willys är för närvarande den enda dagligvarukedjan med samtliga butiker 

godkända för Bra Miljöval – förutom Willys i Arninge är även den mindre 

butiken Willys Hemma i Täby märkt med Bra Miljöval. 
 

Naturligtvis finns det fler affärer i Täby som har ett bra urval av miljömärkta 

varor. 
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”Världens bästa!” på Täby Enskilda Gymnasium 
 

Höstterminen 2012 fick Täby Naturskyddsförenings klimatgrupp möjlighet  

att testa tankar och idéer om hur man kan skapa ökad medvetenhet och vilja hos 

ungdomar att engagera sig i klimatfrågan. I samarbete med Naturskydds-

föreningens skolprogram och Täby Enskilda Gymnasium genomfördes ett 

pilotprojekt i två klasser. För att öka förutsättningarna att nå fram med 

budskapet engagerades studenter från Stockholms universitet i både planering 

och genomförande. Ett grundantagande i projektet var att något äldre special-

kunniga ungdomar har lättare än de ”vanliga” lärarna att väcka ett intresserat 

och aktivt lyssnande hos gymnasieungdomarna.  
 

Projektet löpte under 9 veckor på elevernas ordinarie naturkunskapslektioner. 

Uppstarten var en kabaré med teatergruppen Sweet Dreams, därefter följde 

universitetsstudenternas föreläsningar som beskrev effekter av global upp-

värmning på olika typer av natur. Ungdomsorganisationen ”Wake-Up Call” tog 

sedan vid och delade med sig av framgångssagor skapade av unga människor 

från hela världen som tagit sig an våra globala utmaningar. Därefter vägleddes 

eleverna att i små grupper starta egna projekt, baserade på vad de själva var 

intresserade av. De följande två veckorna arbetade eleverna med sina projekt-

idéer med stöd av sina ordinarie naturkunskapslärare. 
 

Sedan var det dags för avslutningsdagen då eleverna presenterade resultatet av 

projektgruppernas arbeten. De blev också bjudna på en föreläsning av Pella 

Thiel från Naturskyddsföreningen med ytterligare information om 

mänsklighetens hårda tryck på planeten Jorden. 
 

För att kunna mäta resultaten av projektet ”Världens Bästa!” genomfördes ett 

antal enkäter och utvärderingar. Sammantaget har projektet varit framgångsrikt. 

Universitetsstudenternas insatser blev den framgångsfaktor som vi trott, lärarna 

upplevde att studenterna bidrog med ett kunskapsdjup som de själva saknat och 

eleverna såg studenternas insats som den mest uppskattade delen av projektet.  
 

Med tanke på den begränsade tid lärarna har till sitt förfogande för Natur-

kunskapskursen behöver projektet i framtiden kortas ner för att inte stjäla tid 

från övriga delar av kursen. Det måste också finnas utrymme för flexibilitet i 

projektet då alla lärare arbetar olika och har olika kunskapsnivåer i 

klimatproblematiken. 
 

Vi arbetar nu vidare med våra idéer och erhållna erfarenheter för att 

förhoppningsvis nå ut i fler gymnasieskolor i Täby och eventuellt på andra 

platser i Sverige. 
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Årsprogram  
augusti 2013–juni 2014 

 

 

Hösten 2013 

Höstdag med svamp på Bogesundslandet     
Lördag den 14 september kl.10.00 

Bogesundslandet är känt för sin goda tillgång på svamp. Därifrån återvänder 

man sällan med tomma korgar. Vi brukar gå en runda på någon timme i 

omväxlande natur tillsammans med en svampexpert.  För anmälan och 

information ring Siv Grönlund eller Hasse Nordin (se sidan 2)! 

 

 

Miljövänliga veckan, vecka 40 
Årets tema är: 100 % ekologiskt är möjligt! 
Naturskyddsföreningens årliga kampanjvecka handlar i år om att lyfta 

blicken och ta språnget – att tänka tanken att 100 procent ekologiskt är 

möjligt. 
 

Informationskväll  Tisdag den 1 oktober  kl. 19.00 
Information, föredrag och, om det är möjligt, film, på temat 100 % 

 ekologiskt.  

• Vad är egentligen sanningen – är ekologiskt lyxmat få förunnat? 

• Kan vi i Sverige klara vår matförsörjning utan bekämpningsmedel 

och konstgödsel?  

• Är det möjligt för bönderna i Syd att klara sin försörjning med 

ekoodling?  

• Vad gör vi för att försäljningen av ekologiska varor ska ta ett rejält 

kliv uppåt?  

• Hur kan vi få dem som handlar ekologiskt ibland att göra det till 

 en vana? 

Plats: Föreningsgården i Täby Centrum (under biblioteket). 
 

Alla som vill vara med och göra något under Miljövänliga Veckan är varmt 

välkomna att höra av sig till Eva-Kristina Portén (se sidan 2)! 
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Spaning efter höstens flyttfåglar 
Lördag den 5 eller söndag den 6 oktober kl. 09.00  

Vilka fåglar flyttar söderut? Tillsammans med Hasse Nordin tar vi oss upp på 

Hagbytippens topp för att lära oss allt om flyttfåglar. Ta med fika och kikare om 

du har. För anmälan ring Hasse Nordin torsdag den 3 oktober (se sidan 2)! 

 

 

Delta i och lär mer om skötseln av Viggbyholms ekbacke   
Söndagarna den 13 och 27 oktober samt söndag 10 november, kl. 09.30–12.30   
Ekbacken ca 400 m söder om Viggbyholms gård är ett fint stycke ädellövskog, 

nu under igenväxning. Insatserna samordnas av Täby Naturskyddsförening. 

Kom med och delta de dagar som passar dig i de välbehövliga men försiktiga 

skötselåtgärderna i detta för Täby unika bestånd av jätteekar. Teori blandas med 

praktiskt arbete. Ta med matsäck och gärna en såg eller sekatör för buskar och 

grenar. För mer information ring Einar Fries eller Kerstin Olsson (se sidan 2)! 

 

 

Fortsättning på skötsel av Viggbyholms ekbacke   
Söndag den 27 oktober kl. 09.30–12.30  

Se text ovan! 

 

 

Vad är hållbart byggande? 
Onsdag den 6 november kl. 19.00–21.00 

Föreläsning med Josefin Wangel, miljövetare och filosofie doktor i Planering 

och beslutsanalys. Hon arbetar som forskare och lärare på KTH, med fokus på 

hållbar stadsutveckling samt kopplingen mellan planering och livsstilar. 
 

Inom Täby kommun planeras en mängd nya bostadsområden där många  

nya invånare ska flytta in – Galoppfältet torde vara det största och mest kända. 

Hur ska planering och byggande ske för att främja hållbarhet?  
 

Hur ser hållbarheten ut i Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdstaden, två 

projekt som väckt uppseende för sina uttalade miljöambitioner. Vilka slutsatser 

kan dras och vad kan Täby lära av dessa bostadsområden?  

Plats: Hörsalen i Tibble gymnasium.  

 

 

Fortsättning på skötsel av Viggbyholms ekbacke   
Söndag den10 november kl. 09.30–12.30   

Se text ovan! 
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Adventskaffe med Hans-Georg Wallentinus fågelbilder 
Tisdag den 3 december kl. 19.00–21.00 

Kom och prata med andra natur- och miljövänner till adventskaffe med glögg 

och lussekatter. Hans-Georg Wallentinus kommer under kvällen att visa sina 

fågelbilder. Detta är ett fint tillfälle för nya och gamla medlemmar att bekanta 

sig med Täby Naturskyddsförening.  

Plats: Föreningsgården i Täby Centrum (under biblioteket). 

 

 

 

Våren 2014  
 

Filmkväll   
Onsdag den 15 januari kl. 19.00  

Vid tryckningen av programbladet är det ännu inte klart vilken film som 

kommer att visas.  TNF återkommer under hösten med besked via meddelande i 

lokaltidningen Mitt i Täby, affischering och e-post. Om du inte har lämnat din  

e-postadress, gör det genom att sända ett mail till 

taby.krets@naturskyddsforeningen.se  

Plats: Föreningsgården, Attundafältet 12 vid Täby Centrum under biblioteket. 

      

Holkbygge      

Söndag den 9 februari kl. 10.00–12.00  håller vi oss inomhus och snickrar 

fågelholkar av olika slag. Det blir en fortsättning på tidigare uppskattade träffar, 

nu ger vi oss på lite olika typer av holkar!  Hasse berättar om fåglars olika 

önskemål när det gäller boendet. Målet är att alla har en färdig holk med sig 

hem. Ta med något gott till fikapausen. Plats meddelas vid anmälan.  

Anmälan senast måndag den 3 februari till Kerstin Olsson (se sidan 2). 

 

 

Delta i och lär mer om skötseln av Viggbyholms ekbacke   
Söndagarna den 9 och 30 mars, kl. 09.30–12.30  fortsätter vi höstens arbete i 

detta för Täby unika bestånd av jätteekar, som ligger ca 400 m söder om 

Viggbyholms gård. Det är en fin liten ädellövskog, som nu håller på att växa 

igen. Arbetet med de försiktiga skötselåtgärderna samordnas av Täby Natur-

skyddsförening. Kom med och delta de dagar som passar dig!  
Ta med matsäck och gärna en såg eller sekatör för buskar och grenar. För mer 

information ring Einar Fries eller Kerstin Olsson (se sidan 2)! 

 

 

mailto:taby.krets@naturskyddsforeningen.se
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ÅRSMÖTE   
Onsdag den 12 mars kl. 19.00–ca 21.00 

Välkomna, årsmötet är öppet för alla medlemmar.  

Motioner lämnas till styrelsen senast den 12 februari 2014. 

Efter årsmötet kommer Cecilia Lundin, kommunens jägmästare, och talar om 

naturen i Täby och skogsskötsel. 

Plats: Föreningsgården, Attundafältet 12 vid Täby Centrum (under biblioteket). 

 

 

Fortsättning på skötsel av Viggbyholms ekbacke   
Söndag den 30 mars kl. 09.30–12.30 

Se text på s. 11!  

 

Lär dig att känna igen de vanligaste fåglarna      
Lördag den 3 eller söndag den 4 maj kl. 10.00–12.00      
Nybörjare i fågelskogen? Då är du välkommen att följa med Hasse Nordin på en 

introduktionsutflykt till fåglarnas spännande värld. Här lär vi oss att se skillnad 

på talgoxe och blåmes, vi lär oss att känna igen de vanligaste fågellätena och 

övar oss i att hitta fåglarna med kikaren. Ta gärna med dig en kikare om du har, 

annars får du låna en och också provkika i Hasses tubkikare. Ta med något gott 

till fikarasten. 
 

Detta är utflyktsmål nr 4 i foldern Upptäck naturen i Täby, som kan hämtas på 

kommunhusets expedition. Se sidan 15. 

Vi träffas vid Prästgårdsängarna. 
Anmälan till Siv Grönlund torsdag den 1 maj (se sidan 2)! 

 

 

Gröna kilarnas dag 
Söndag den 18 maj 

Vandring på Bogesundslandet, ett område av riksintresse för friluftsliv och 

blivande naturreservat. Här finns det områden med höga naturvärden och 

nyckelbiotoper. Vi kommer att vandra genom hällmarker och besöka strand-

ängar och också få en bild av det vackra kulturlandskapet. Vi får guidning både 

vad gäller områdets historia och natur. Bra vandringsskor och rejäl matsäck 

behövs. Eftersom detta ligger långt fram i tiden från programmets tryckdatum 

och är ett samarrangemang med Vaxholmskretsen, är det möjligt att platsen kan 

komma att ändras. 
 

För anmälan, tid och övrig information se hemsidan eller ring Eva-Kristina 

Portén (se sidan 2)! 
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Besök i Hagby ekopark    
Lördag den 17 eller söndag den 18 maj kl. 11.00  

Vi följer upp fågellivet och växtligheten i Hagby ekopark.   
 

Anmälan till Hasse Nordin (se sidan 2) onsdag den 14 maj! 

 

 

Lär dig att känna igen de vanligaste ängsväxterna  
Datum bestäms senare, troligen i början av juni. 

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol känner vi alla igen från Taubes visa, 

men hur ser de ut i verkligheten? Välkommen att följa med på en tur bland våra 

vanligaste ängsväxter. Utflykten arrangeras i Skålhamra kvighage tillsammans 

med Täby Hembygdsförening. 
 

För anmälan och information kontakta Hasse Nordin (se sidan 2)! 

 

 

Nattsångare  
Lördag den 7 juni, kl. 20.00–ca 03.00   

Vi beger oss ut i juninatten för att lyssna på nattsjungande fåglar. Rejäl matsäck, 

varma kläder och kikare är bra att ha. Samling på parkeringsplatsen framför 

Tibble gymnasium för samåkning i egna bilar. Avgift 5:-/mil till bilförarna.  
 

Anmälan till Hasse Nordin (se sidan 2) senast onsdagen den 4 juni! 
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Kalendarium  
för augusti 2013–juni 2014 
 
 

Hösten 2013 
 

Lör 14 sept Höstdag med svamp på Bogesundslandet 
 

Vecka 40 Miljövänliga veckan 
 

Tis 1 oktober Information och föredrag: 100 % ekologiskt – 
är det möjligt? 

 

Lör 5 eller sön 6 okt  Spaning efter höstens flyttfåglar 
 

Sön 13 okt Delta i och lär mer om skötsel av Viggby-
holms ekbacke 

 

Sön 27 okt Fortsättning på skötsel av Viggbyholms 
ekbacke 

 

Ons 6 nov   Vad är hållbart byggande? Föredrag 
 

Sön 10 nov Fortsättning på skötsel av Viggbyholms 
ekbacke 

 

Tis 3 dec   Adventskaffe  

 
 

Våren 2014 
 

Ons 15 jan   Filmkväll 
 

Sön 9 februari  Holkbygge 
 

Sön 9 mars Fortsättning på skötsel av Viggbyholms 
ekbacke 

 

Ons 12 mars  Årsmöte och föredrag av Cecilia Lundin 
 

Sön 30 mars Fortsättning på skötsel av Viggbyholms 
ekbacke 

 

Lör 3 eller sön 4 maj  Lär dig att känna igen de vanligaste fåglarna 
 

Sön 18 maj   Gröna kilarnas dag, vandring 
 

Lör 17 eller sön 18 maj  Besök i Hagby ekopark 
 

Början av juni  Lär dig att känna igen de vanligaste ängs- 
växterna 

Lör 7 juni   Nattsångare 
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Aktuella projekt som Täby Naturskyddsförening 
arbetar med 
 

 Ekarna i Täby, se sidan 4 
 

 Viggbyholms ekbacke, se sidan 4 
 

 Den nya kraftledningen, se sidan 5 
 

 Klimat, se sidan 5 
 

 Storstockholms Gröna kilar, se sidan 6 
 

 Stolpaskogen, se sidan 7 
 

 Bra miljöval, se sidan 7 
 

 Skolprojekt Världens bästa, se sidan 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foldern Upptäck naturen i Täby är framtagen av Täby Naturskyddsförening i 

samarbete med Länsförbundet och Täby kommun. Syftet är att visa några av alla 

de fina naturområden vi har i vår kommun. Använd den gärna som en liten 

guide när du planerar att ge dig ut i naturen. Vill du ha sällskap är du väl-

kommen att följa med på utflykten den 3 eller 4 maj då vi besöker utflyktsmål 

nummer 4 i foldern (se sidan 12). Har du inte fått den? Den kan hämtas på 

kommunhusets expedition.  
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B Föreningsbrev  

PORTO BETALT 

Täby Naturskyddsförening 

c/o Inge-Britt Smedmark 
Arrendevägen 32 
187 30 Täby 
 
 

Välkommen att följa med oss ut! 

Framsidans fotografi av björktrasten är taget av 

Hans-Georg Wallentinus som också fotograferat  

den unga sparvhöken på bilden här. 
  

 
 

TACK SÖRAB 
för sponsring av tryckningen av vårt årsprogram! 

 

 
Vill du bli medlem i Naturskyddsföreningen? 
Gå in på www.naturskyddsforeningen.se/medlem  
eller ring Naturskyddsföreningens kansli 08-702 65 77. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/medlem

