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Prel. Program Vår och Sommar 
w w w . n a t u r s k y d d s f o r e n i n g e n . s e / v a s b y   2 0 1 5  

Hej Naturskyddsmedlem! 

Den första folkomröstningen 
om en översiktsplan i Sve-
rige gav ett tydligt utslag: 

Nej - det blir ingen sjöstad 
vid Mälaren och i västra 

Runbyskogen.  

Det blir även i fortsättning-
en en skog för där motion-
ärer, skogsvandrare, blåbär-
plockare och många andra 

kan finna en stunds åter-
hämtning. Och en skog för 
järpar, blåmossor, lingon 
och all levande mångfald. 
Nu arbetar den nya majori-
teten för att skapa en fri-

luftsgård och naturreservat 
istället för en tummelplats 
för byggkranar. 

Valresultatet och engage-
manget visade hur viktigt 

det är för Väsbybor att har 
tillgång till natur, hur viktigt 

det är att byggandet tar stor 
hänsyn till miljön och blir 
bättre förankrat i kommu-
nen. 

Du som vill påverka Upp-
lands Väsby i hållbar rikt-
ning är med i rätt förening.  

Vi vänder också till dig som 
vill göra en aktiv insats. Vi 
behöver vara fler som hjäl-
per till, vi behöver nya kraf-
ter i arbetsgrupper och sty-
relse. Hör av dig till oss. 

Tillsammans kan vi åstad-

komma mer. 

Välkommen till många fina 
utflykter och arrangemang 
under året. Vi ses. 

 

Styrelsen för Naturskydds-

föreningen Vösby 

 

RÄDDA JÄRVAKILEN TO 12 MARS Kl 18.30  
I Upplands Väsby avvärjdes ett hot mot Järvakilen när väljarna sa nej till Väsby sjöstad. Hur ser de 
gröna sambanden ut norrut? Vid det första tillfället ska vi tillsammans hitta vägar för att synliggöra 
den norra delen av Järvakilen. Mårten Wallberg inleder diskussionen. Ingen anmälan.  
Lokal: ”Matsilver” i Kommunhuset, Södergatan,  Märsta.  
Sigtunabygdens Naturskyddsförening. Benny Andersson 070-283 2739.  

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015:  
VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET!  TI 24 MARS 19.00  
Årsmötesförhandlingar med styrelseval och ärenden enligt stadgarna. Motioner ska vara styrelsens 
ordförande tillhanda senast den 10 mars.  
Stadsträdgårdsmästare Nils Odén berättar om aktuella grönprojekt i kommunen.  
Plats och tid: Hembygdsgården, Ladugården, Hagvägen 2, kl 19.00  
Ansvariga: Nina Dahlberg, Kerstin Eng.  

 

NATURMORGON 

VID FYSINGEN   
LÖ 25 APRIL  
Vi samlas 08:00 vid Löwen-
strömska badets parkering för 
en tre till fyra timmars vand-
ring i lugn takt. Vi ser efter hur 
långt våren kommit och tittar 
på växter och djur och särskilt 
lyssnar vi efter vilka vårfåglar 
som anlänt. Vi hoppas bland 
annat på att få höra rördrom-
men. Ta med kikare och mat-
säck. Ingen anmälan.  

Ledare: Niklas Johansson  
Samling: Stora Ladan, Lagårds-
vägen vid Löwenströmska. 

 

VANDRING VID EDSJÖN  LÖ 9 MAJ KL 10.00  
Vi går den nya strandpromenaden från Eds kyrka till Bisslinge t.o.r. Vi spanar både efter sjöfågel och 
skogsfågel.  Samling: Eds kyrka. Ansvariga: Nina och Niklas. 

GRÖNA KILARNAS DAG SÖ 24 MAJ  

Text kommer senare. 

FÅGELSÅNG I FÖRSOMMARKVÄLLEN  TO 11 JUNI 20.30  
Följ med ut i skymningen för att leta upp nattsångare i vårt närområde - näktergal, kärr- och gräs-
hoppssångare och kanske, om vi har tur, kornknarr mm. Ta med kvällsfika så intar vi det på en 
trevlig plats avnjutande förhoppningsvis någon kvälls /natt-raritet.  Samling: G:a Hammarby apotek 
kl 20.30. Ansvariga: Ingvar Häll och Håkan Talling. 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG SÖ 14 JUNI 13.00  
Det blir en två timmars promenad då vi tittar närmare på den flora i tätorten som vi sällan upp-
märksammar. Vi ska leta dels efter ”opportunistiska arter”, som under kort tid gynnas av att mar-
ken skadas, men även sådana som tål slitage bättre, även efter växter som ”rymt” från trädgårdar 
eller de som invandrat i sen tid till vårt land. Vi vänder oss till allmänt växtintresserade utan förkun-
skaper. Vi vill särskilt gärna att även barn deltar. De Vilda Blommornas Dag är en samnordisk aktivi-
tet,  i Sverige samordnad av Svenska Botaniska Föreningen och som i vår kommun genomförs av 
Naturskyddsföreningen. Samling: vid Upplands Väsby station vid bron över Väsbyån. Ingen föran-
mälan. Ledare: Niklas Johansson, 072-5002275.   
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STYRELSEN 
Ordförande:  
Pelle Nordmalm 590 89911  
pnordmalm@live.se 
Vice ordförande: Göran Sven-
stam 59085215 
Vice ordförande: Nina Dahlberg 
590 809 25  

Sekreterare: Ingvar Häll 590 
829 80  
Kassör: Kerstin Eng 590 864 77  
Suppleant: Niklas Johansson 590 
928 76  

FUNKTIONÄRER  
Revisorer: Håkan Talling 
59089715, Kjell Åkerblom 

59400125  
Valberedning: Håkan Talling, 
Ingrid Fritjofsson Bergman 590 
834 44  

Äng & hage:  
Ingvar Häll, Håkan Talling  
Hemsideansvarig: 
Ingvar Åslund 590 819 69 
ADRESSER 
E-postmottagare:  
pnordmalm@live.se  

Postadress: Naturskyddsför-
eningen Väsby, c/o Pelle Nord-
malm, Gamla vägen 30 A, 194 
67  Upplands Väsby  

 

VANDRING I BERGASKOGEN MED  

BO MOSSBERG  
TO 2 JULI 19.00  
Samling 19.00 vid Naturstugan, Eds Församlingsgård. Bosse 
är väl förtrogen med skogen utanför sin husknut. Här har 
han inte bara funnit inspiration utan också flera av de växter 
som finns avbildade i de floror han medverkat i. Några av 
traktens orkideer bör också kunna stå i blom. Vi börjar med 
en titt i Naturstugan som innehåller både bilder och föremål 
från Runbyskogen. Vandringen blir ca 2 km lång.   
Ansvariga: Håkan Talling och Göran Svenstam. 

 

FLADDERMÖSS I OCH I KRING SKÅNELA-
HOLMS SLOTT   

To 20 AUGUSTI 19.00  
Vi får en guidad tur på Skånelaholms slott och besöker slottsvinden där flad-
dermössen hänger under dagen. Slottet rymmer i dag möbler, konst, böcker 
och ett stort antal allmogeföremål som insamlades av familjen Rettig, som hade ett stort intresse 
för hembygdsvård. I skymningen hoppas vi att vädret tillåter en pick-nick i slottsparken där vi 
lyssnar till jagande fladdermöss med hjälp av vår detektor. Se www.vitterhetsakademin.se  
Vi samlas 18.30 vid Hammarby Apotek för färd till Skånelaholm. Ficklampa och promenadskor är 
lämpliga tillbehör. Ingen föranmälan. Ledare: Göran Svenstam och Nina Dahlberg.  

 

SVAMPVANDRING I TÖRNSKOGEN 
LÖ 12 SEPTEMBER 
Vi samlas 10:00 på östra centrumparkeringens östra del med 
3-timmars parkering. Vi samåker sedan till vår utgångspunkt 
i Törnskogen. Vi räknar med att vara tillbaka på parkeringen 
senast kl- 13:00 så att vi inte riskerar några P-böter. Vi hop-
pas att hitta många ätliga svampar i de rika markerna uppe i 
skogen. Vi kommer även att titta på svampar som kan för-
växlas med ätliga för att se hur man kan skilja de ätliga från 

deras dubbelgångare. Ta gärna med matsäck. Ingen anmä-

lan. Ledare: Niklas Johansson  072-5002275. 

 

 

Detta program kommer att uppdateras 

med mer text och kanske fler program-
punkter när den tryckta versionen görs i 
slutet av februari. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN VÄSBY  

c/o P Nordmalm 
Gamla vägen 30A 

194 67 Upplands Väsby 

Uppland har fått en ny 

en ny landskapsflora  

Upplands flora är resultatet av 
det ideella inventeringsarbete 
som mer än 200 personer ut-

fört under 15 års tid. I boken 
presenteras förekomst och ut-
bredning av alla vilda växter 

som påträffats i Uppland, totalt 
2 800 arter. Utbredningen för 
1100 arter visas i kartor, för 
sällsynta växter anges exakta 

växtlokaler. Sidantalet är näst-
an 900 så det är inte en fält-
handbok.  Det ordinarie priset 
är 320:- men som medlem i 

Väsby Natur-
skyddsförening 
kan du idag köpa 

boken för 200:- . 
Om du är intresse-
rad så vänd dig till 
Niklas  
Johansson,  
072- 500 22 75.  

http://www.vitterhetsakademin.se

