
 

 

 

 
Upplev, skydda och bevara naturen med NFÖ 

Hej naturvän! 

Välkommen till ett nytt år med aktiviteter för både stora 
och små! Förutom programmet samarbetar NFÖ med 
kommunens tjänstemän och politiker kring planfrågor.  
Vi ingår också i flera olika nätverk med andra lokala och 
regionala föreningar och organisationer, alla med siktet 
på biologisk mångfald och skydd av naturvärden. Alla medlemmar är 
välkomna att vara med! Nu måste vi ta gemensamma krafttag i Österåker   
för att nå FNs klimatmål.  

Mer information om och ändringar i programmet finns i vårt 
medlemsbrev, som kommer som e-post nästan varje månad, på Facebook 
och på hemsidan https://osteraker.naturskyddsforeningen.se .  

Om du är medlem och inte har meddelat din e-postadress, gör det snarast till  
christer.rindeblad@telia.com .  
 

Alla aktiviteter är gratis om inte annat anges. 
Ring eller sms:a kontaktpersonen som anges 
vid aktiviteten om du önskar samåkning. 

Har du andra idéer du brinner för? Ta gärna 
kontakt med oss på  
osteraker@naturskyddsforeningen.se 

 
Så här blir du medlem i Naturskyddsföreningen 

Anmäl per telefon: 08-702 65 77, mån-tor, kl. 9-11.30, 12.30-14 
E-post: medlem@naturskyddforeningen.se eller besök 

www.naturskyddsforeningen.se 
     Medlemskap 295:- Familjemedlemskap 356:- Ungdom under 25 år 195:-  

 Du får medlemstidningen Sveriges Natur,  
  bäst i landet på natur- och miljöreportage. 

Program 2020 

https://osteraker.naturskyddsforeningen.se
mailto:osteraker@naturskyddsforeningen.se
http://www.naturskyddforeningen.se


 

 

MARS 

EXKURSION TILL FÅGLARNA VID ÖSTANÅ söndag 8/3 kl. 8.30 -  
ca 12. Samling på P-platsen vid Östanå färjeläge. Buss 626 från Åkersberga.                                   
Kontakt: Christoffer Hallgren 070-7169212 
 

ÅRSMÖTE tisdag 3/3 kl. 18.30 – 21.00 med presentation om stads-
planering och hållbarhet av Krister Sernbo från Planenheten, Österåkers 
kommun. Det blir musik och bildvisning följt av årsmötet. Allt material 
inför årsmötet finns på NFÖs hemsida www.naturskyddsforeningen.se/
osteraker eller beställs från Philip Shaw 073-3028827. Vi bjuder på fika. 
Plats: Biblioteket, Åkersberga Centrum.  
Kontakt: Maria Olausson 070-7831259  

TEATER torsdag 12/3 kl. 19.00: Riksteatern ger DomedagenTM på Berga 
teater, Åkersberga, med naturskildraren Martin Emtenäs och musikerna 
Stefan Sundström och Birgitta Henriksson. Fakta och filosofi, vetenskap och 
humor, klimatångest och hopp i en och samma produktion. Biljetter vuxna 
180 kr/barn 100 kr bokas på roslagen.se/sv/evenemanget/domedagen fr.o.m. 
den 1 december. Kontakt: Maria Olausson 070-7831259 
 

TÄVLING: BOSTADSBRIST I NATUREN – RÖSTA PÅ DIN 
FAVORIT! Lördag 21 mars kl. 11-15 + söndag 22 mars kl. 11-15  
Plats: Åkersberga Centrum. Mellanstadieelever i Åkersberga har byggt 
bostäder med hållbarhetstema i träslöjden åt behövande fåglar och insekter.  
Kontakt: Christoffer Hallgren 070-7169212. 
PRISUTDELNING sker valborgsmässoafton 30/4, innan brasan tänds på  
Ekbacken, Centralvägen 55 i Åkersberga.  
Kontakt: Maria Olausson 070-7831259 

APRIL 

FÅGLARNA I HAVSBANDET VID ÖSTRA LAGNÖ lördag 25/4       
kl. 08.30. Samling vid Östanå färjeläge för vidare samåkning. Buss 626 från 
Åkersberga till färjeläget. Kontakt: Christoffer Hallgren 070-7169212 
 

SNOKA VÅRTECKEN PÅ NÄSUDDEN söndag 26/4 kl. 13.00  
Vi letar efter blommor, fåglar, småkryp m.m.  
Kontakt: Linda Wirén 076-4212034 

MAJ - AUGUSTI 

UPPTÄCK ÖSTERÅKER FRÅN CYKELSADELN - vinn fina priser! 

Under maj till och med augusti 2020 vill vi inspirera till att upptäcka vår fina 
natur utan bil. Mer info kommer under våren 2020, men tävlingen går till så 
här: På förhandsbestämda mål ska en selfies tas på dig, cykeln och själva 
utflyktsmålet. Bilderna skickas till oss och vi drar ett antal vinnare.          
Kontakt: Urban Dunell 070-2812278 och Maria Olausson 070-7831259 

https://www2.roslagen.se/sv/evenemanget/1871512/domedagen-en-trallv%c3%a4nlig-talkshow/detaljer


 

 

MAJ  

SMAKA PÅ RIDDERSHOLM – ätliga vilda växter lördag 16/5,           
en vandring på ca 3 km med provsmakning med naturguide Gunnar Lodin. 
Buss 620 från Åkersberga + 631 till hållplats Kapellskärs hamn, 250 meter 
från startpunkten vid Rådmansö Hembygdsförenings gård ”Sladdstycket”. 
Samåkning möjlig. Tid meddelas senare. 100:-/person.                        
Kontakt: Margareta Olofsson 070-3402514 

GÖKOTTA söndag 17/5, kl. 5.00 i Näsuddens naturreservat med Anders 
Barkengren. Samling på P-platsen . Kontakt: Philip Shaw 073-3028827 

 

ÄNGSÖs ORKIDÉER: Lördag 30/5 organiserar Visit Roslagen en utflykt 
till Ängsö för 795:-/person: Start kl. 11.30 i Furusund med lunch, båttur till 
Ängsö med guide. Åter i Furusund kl. 16.30.  Buss 621 kl. 9.30 från 
Åkersberga, buss 634 fr. Penningby slott till Furusunds färjeläge kl. 10.56. 
Anmälan till Visit Roslagen på roslagen.se 

 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG söndag 14/6 kl. 10 -13 Vandring i 
Åkersberga genom södra delen av Trastsjöskogen (se Österåkers hemsida). 
Samling kl. 10.15 vid Kolgärdet, P-plats och buss 622 (hpl Knipvägen). 
Samarrangemang med Trädgårdssällskapet och Vuxenskolan.                
Ledare: Åke Strid, 070-6630589, akestrid@telia.com 

JUNI 

VÅRMARKNAD söndag 7/6 på Länsmansgården, Kantarellv. 12,      
Åkersberga: Naturfalken och Rädda bina kl. 12-15;  
Vilda små kompisar i trädgården kl.11 + Plantera en 
fjärilsrestaurang kl.13–14 Samarrangemang med Trädgårdssällskapet 
och Konstföreningen. Kontakt: Margareta Olofsson 070-3402514 

SPANA EFTER FJÄRILAR OCH SLÄNDOR söndag 21/6 kl. 13.00  
Från en skogstig nära Ubby gård rapporteras regelbundet fjärilarna till 
Svensk Dagfjärilsövervakning. Kom med! Samling vid Ubby gård; buss 683 
från Åkersberga till Kulla vägskäl (med P-plats). Sms:a Philip Shaw senast 
20/6 på 073-3028827 (om vädret är olämpligt den 21). 

AUGUSTI 

KANALENS DAG 2020 sön 30/8 kl. 11 - 16 Besök vår monter på kanalens 
västra sida. Vi informerar om vår verksamhet, säljer fågelholkar och inbjuder 
dig att testa din artkunskap med Naturfalken.  
Kontakt: Christoffer Hallgren 070-7169212  

mailto:akestrid@telia.com


 

 

 
SVAMPUTFLYKT MED SVAMPJAKT  
Svampplockning för de stora och svampjakt för de små med 
svampkonsulent Kajsa Raab och naturpedagog Linda Wirén.   
Plats och tid meddelas senare via mejlutskick och Facebook.   
Kontakt: Philip Shaw 073-3028827                       

Några tips: Arktis—medan isen smälter på Nordiska museet 
         Earth hour den 28 mars 
         Klimatevent vid Skåvsjöholm i augusti 
 

Hälsningar Styrelsen  
 

Kontakt med någon i styrelsen: osteraker@naturskyddsforeningen.se  

OKTOBER  

SKOGSPROMENAD MED FÅGELSKÅDNING Plats och 
tid meddelas senare via mejl och Facebook.                               
Kontakt: Christoffer Hallgren 070-716 9212  
 

NOVEMBER  

GLÖGGMINGEL Vi bjuder alla NFÖ-medlemmar på glögg med tilltugg, 
särskilt våra nya medlemmar, och våra kommunpolitiker. Plats och tid 
meddelas senare via mejlutskick och Facebook.  

SEPTEMBER 

BYGG EN HOLK till fåglar eller fladdermöss söndag 
den 6/9 kl. 13–15 i samband med Trädgårdssällskapets 
höstmarknad på Länsmansgården, Kantarellstigen 12, 
Åkersberga. Kontakt: Linda Wirén 076-4212034                               

 

UGGLEJAKT för hela familjen lördag 12/9 kl. 19.00 –  
Ta med egen ficklampa och försök att i mörker hitta alla reflexugglor 
som vi har gömt utmed en markerad skogsstig. Ugglejakten leder till en 
lägereld där det finns möjlighet att grilla. Ta med något att grilla eller 
matsäck. Vi bjuder på kaffe och te. OBS! Ficklampa är ett 
måste för att lyckas hitta ugglorna! Om vi har tur, kanske vi får 
se och höra fladdermöss också.  
Plats meddelas via mejl, Facebook  och hemsidan.  
Kontakt: Margareta Olofsson 070-3402514  

mailto:osteraker@naturskyddsforeningen.se

