
Om jag leker med tanken att jag bor vid Norrtälje 
hamn och ska köpa en cykelpump på nybyggda 
Biltema och sedan fågelfrön på Granngården, så får 
jag cykla en mil. Den cykelturen är inget som man vill 
släppa ut barnen att göra, eftersom cykelväg saknas 
på många ställen. Norrtälje är en underbar stad med 
det mesta inom räckhåll. Men just nu känns det som 
att staden byggs mer för bilar än för människor. Fram 
för mer cykelbanor, och inte bara i tätorten!

Det finns många saker som kommunledningen kan 
göra för att vässa miljöarbetet. Exempelvis kan man 
börja med att anta en kommunal miljöpolicy, vilket 
saknas idag. En enkel och viktig åtgärd är att göra 
Färsnaskogen till naturreservat, vilket det finns planer 
för sedan länge. Norrtälje hamnade nyligen på en kal-
konplats, plats 249 av 290 kommuner i en ny ranking 
av landets kommuners miljöarbete som tidningen Mil-
jöaktuellt gjort. Kanske man kan inspireras av någon 
av de andra kommunerna i länet om hur man för-
bättra sig, för alla andra ligger före. En viktig uppgift 
för oss inom Naturskyddföreningen är att verka för ett 
ambitiösare miljöarbete inom kommunen. Det finns en 
stor potential till förbättring!

Per Bengtson, ordförande

Avs: Roslagens Naturskyddsförening,  
c/o Per Bengtson, Sättraby Stationsväg 12, 760 31 EDSBRO

Dags för högre miljöambitioner

Dra åt skogen med likasinnade
Skogsgruppen fortsätter att arbeta för Roslagens 
unika skogar.  Vill du vara med, kontakta Maria Erics-
son, 070-482 55 04, maria_ericsson@hotmail.com. 

Information på Facebook och webben 
Facebook: Sök på Naturskyddsföreningen Roslagen. 
Webb: www.naturskyddsforeningen.se/roslagen.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen, 
...och värva vänner och familj också. Medlemskap kostar 
295 kr per år. För hela familjen kostar det 365 kr per år. 
Ungdomar upp till 25 år betalar bara 195 kr per år och 
kan dessutom gratis bli medlemmar i Fältbiologerna. Bli 
medlem genom att gå in på www.naturskyddsforening-
en.se eller ring 08-702 65 52. 

Styrelsen 2013–2014
Ordförande: Per Bengtson, per@gronide.se, 0709-468851

Vice: Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.se, 073-5737321

Kassör: Markus Grahn, markus.grahn@coompanion.se, 0730-728695 

Veronika Areskoug, veronika.areskoug@ibv.uio.no, 0176-262023 

Nils Edberg, nils.edberg@gmail.com, 0730-598785

Kjell Färnkvist, kjellfarnkvist@yahoo.se, 070-6267401 

Magdalena Rinaldo, magdalenarinaldo@hotmail.com, 070-7569341

Gun Mälhammar, gun-malhammar@swipnet.se, 076-283 30 53

Roslagens Fältbiologer
Unga som är intresserade av natur och miljö rekom-
menderas att vara med i Fältbiologerna, världens bästa 
ungdomsorganisation. Gilla Roslagens Fältbiologer på 
facebook, mejla på roslagen@faltbiologerna.se eller 
ring Roslagens Fältbiologers ordförande Johan Sundin, 
073-046 38 67.

Missa inte filmen om mig, på  Bio Royal 7 okt. Välkommen!

Program 
okt 2013 
jan 2014

–

Välkommen på alla aktiviteter!
Aktiviteterna är kostnadsfria för medlemmar om inte an-
nat anges. Kontakta den ansvariga om du undrar något.



Lör 5 okt: 
På jakt efter sällsynta svampar
Skogsexkursion med svamptema. Vi letar vi efter 
sällsynta och skyddsvärda arter i skogarna kring Fas-
terna. Samarrangemang mellan Stockholms svamp-
vänner och skogsgruppen. Samling vid S/S Norrtelje 
kl. 09:00 för samåkning. Heldagsaktivitet. Ta med 
matsäck, stövlar och kläder efter väder. Kontakt-
person Maria Ericsson, 070-482 55 04.

Mån 7 okt: Inte bara honung
Missa inte den prisbelönta filmen ”Inte bara ho-
nung” som vi visar i stora salongen på Bio Royal 
– en vacker och viktig film. Över en tredjedel av vår 
livsmedelsproduktion är beroende av binas polline-
ring. Filmen tar oss på en resa till biodlare över hela 
världen för att ta reda på varför bina dör. Efteråt har 
vi diskussion och frågestund med lokala biodlare: 
Hur ser binas situation ut i Norrtälje? Visning i sa-
long 1 Bio Royal kl 18.30 den 7/10. Biljettpris 80 kr, 
specialpris 60 kr för medlemmar i Naturskyddsfören-
ingen, Norrtäljeortens biodlarförening, FN-förening-
en och Filmstudion. Biljetter kan köpas i kassan eller 
via www.sf.se från 2/10. 

Lör 26 okt: Tur till hotad skog
Vi gör en exkursion till en av Roslagens skogar med 
höga naturvärden. Under denna skogstur hjälps vi åt 
att finna hotade och skyddsvärda arter. Arrangeras 
av skogsgruppen. Samling vid S/S Norrtelje kl. 09:00 
för samåkning. Heldagsaktivitet. Ta med matsäck, 
stövlar och kläder efter väder. Kontaktperson: Maria 
Ericsson, 070-482 55 04.

Lör 18 jan:  
Spåra rovdjur i Roslagen
Följ med ut i skogen och tänk som ett djur! Genom 
att följa spåren bakåt kan man se vilket djur det är 
och utan att störa det se vad djuret har gjort. Denna 
spårning kommer troligen att inriktas på lodjur, bero-
ende på vilka spår vi finner. I Roslagen finns bland de 
bästa förutsättningarna i Sverige att spåra djur om 
det är snö. Här finns lo, varg, björn, utter och andra 
mäktiga djur. Björnen sover på vintern, men spåren av 
de andra djuren går att hitta. Medtag matsäck, varma 
kläder och bra skor med snödamasker eller liknande. 
Begränsat deltagarantal. Föranmälan till Per Bengt-
son, per@gronide.se, 0709-46 88 51.

Tis 28 jan: En giftig historia
Kjell Färnkvist har under 40 år arbetat med giftut-
släpp från stora industrier som påverkat örnar, sälar 
och människor. Som länsstyrelsetjänsteman har han 
en unik inblick i vad som hände, hur vissa gifter 
fasats ut, hur nya har tillkommit och vad vi kan lära 
av historien. Då dumpades miljögifter på havsbotten. 
Vad händer nu med dem? Färsna gård kl 19.00. Ingen 
föranmälan. Ansvarig: Kjell Färnkvist, 070-6267401, 
kjellfarnkvist@yahoo.se.

Sön 10 nov:  
Vårda värdefull odlingsbygd
Ta på oömma kläder och handskar och gör en viktig 
insats för odlingslandskapet i Roslagen. Vi röjer en eller 
flera platser för att gynna biologisk mångfald i jord-
brukslandskapet. Arrangemanget görs i samarbete med 
Roslagens ornitologiska förening och Norrtälje Natur-
vårdsstiftelse inom projektet Värdefull odlingsbygd. Start 
kl 09:00. Plats meddelas vid anmälan. Anmälan till Tobias 
Nilsson, tobias@thatswe.com, 070-999 63 25.  

Sön 17 nov:  
Naturvårdsskötsel Hasselhorn
Denna dag ägnar vi oss åt praktisk naturvård vid udden 
Hasselhorn vid Erkens norra strand, där vi i samråd med 
länsstyrelsen bland annat tar bort granar som förstör 
ädellövträden, och ser till att den fina stigen genom 
området är framkomlig. Arrangeras av skogsgruppen. 
Samling vid S/S Norrtelje kl. 9:00 för samåkning. Hel-
dagsaktivitet. Ta med matsäck, stövlar och kläder efter 
väder. Ta gärna med egna redskap. Kontaktperson Maria 
Ericsson, 070-482 55 04. 

Lör 30 nov:  
Julmarknad på Färsna 
Kom och träffa oss på den traditionella julmarknaden 
i Färsna, ett stämningsfullt evenemang med lokala 
föreningar på plats. 4H Café Tupplidret håller öppet. 
Färsna gård ligger 2 km norr om Norrtälje med skyltad 
infart från väg 76. Öppet kl 11:00–15:00. Kontaktperson: 
Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.se, 0735-
737321. 

Program okt 2013 – jan 2014

I samarbete med:

Bi-bio!


