
Vad härligt att du är medlem i Naturskyddsföreningen! Detta är program-
bladet för Roslagens Naturskyddsförening och du är varmt välkommen på 
alla aktiviteter. 

Det har varit en ovanligt kul sommar då vi har haft ett projekt som 
heter Schysst sommar tillsammans med FN-föreningen, med aktiviteter för 
ungdomar som är nyanlända till Sverige. Ledarna Mohammad Alami och 
Maria Nyström har organiserat en tur till Kläppen, till Arholma, beachvol-
leyboll och islandshästridning. Väldigt lyckat. Omslagsbilden visar när vi 
var på Kläppen.

Vi har också precis fått besked från kommunledningen om att Grindsko-
gen kommer att räddas! Den blev bortlovad till ett byggbolag trots att den 
är en älskad och värdefull liten skog med stor betydelse för många. Kom 
med på aktiviteten den 15 september, då vi firar att den får vara kvar.

Vi arbetar också med andra lokala frågor och du är välkommen att vara 
med: Vi vill att Färsna ska bli naturreservat och att kommunen ska ta 
större ansvar för klimatfrågorna. Kontakta gärna mig eller någon annan i 
styrelsen om du vill engagera dig, har tips eller undrar något.

     Per Bengtson, ordförande
     per@gronide.se, 0709-46 88 51

Avs: Roslagens Naturskyddsförening
c/o Per Bengtson, Sättraby Stationsväg 12, 762 97 Edsbro

Hej, 

Kolla in Facebook och webben 
På Facebook, sök på Naturskyddsföreningen Roslagen så hittar du bilder 
och nyheter. Besök också webben: www.naturskyddsforeningen.se/roslagen.

Hyr Kläppenstugan vid Söderarm
Längst ut i havsbandet ligger Roslagens Naturskyddsförenings stuga. Den 
har enkel standard med 8 sängplatser. Det finns inte dricksvatten eller elek-
tricitet men en fantastisk skärgårdsnatur. Båttransport dit ordnar du själv. 
Husdjur får ej tas med. Vid bokning gäller först till kvarn och ungdomsverk-
samhet och föreningsverksamhet prioriteras. Priset är 2000 kr/vecka (lör-
lör). 1000 kr för helg under lågsäsong 15/9 – 15/5. För bokning kontakta: 
Lasse Björklund e-post: lasse197@outlook.com (telefon 0736-811428).

Efterlysning: Vill du bidra  
till Kläppenstugans dörr?
Vår fina stuga på Kläppen behöver en ny dörr som kostar ca 5000 kr, men vi 
har inte budget för det i föreningskassan. Vill du vara med att bidra till dör-
ren? Sätt in ett valfritt belopp på Roslagens Naturskyddsförenings bankgiro: 
280-4888 och skriv DÖRR. 

Styrelse i Roslagskretsen till och med mars 2016

Ordf: Per Bengtson, per@gronide.se, 0709-46 88 51
Vice ordf: Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.se, 073-573 73 21
Kassör: Markus Grahn, markus.grahn@coompanion.se, 0737-72 86 95
Ledamot: Nils Edberg, nils.edberg@gmail.com, 0730-59 87 85
Ledamot: Per-Arne Hansson, pa@konster.se, 070-591 52 59
Ledamot: Veronika Areskoug, veronika.areskoug@ibv.uio.no, 0176-26 20 23
Ledamot:  Kajsa Nyberg, kajsa.nyberg@gmail.com, 076-329 00 01
Ledamot: Lasse Björklund, lasse197@outlook.com, 0736-81 14 28
Suppleant: Emeli Holmström, emeli.holmstrom@hotmail.com, 070-5199643
Suppleant: Johanna Nordlund, pantulin@hotmail.com, 073-3544003

Program 
hösten 2015
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Natursnokarna i Roslagen 
Ny verksamhet för barn från fyra år i vuxet sällskap! Barn behöver natur-
upplevelser och det är precis vad natursnokarna ger. Intresserad? Kontakta 
Johanna Nordlund på: pantulin@hotmail.com eller 0733-544 003.

Skogsgruppen
Skogsgruppen arbetar för att skydda Roslagens unika skogar. 
Inom gruppen arrangeras bland annat exkursioner till hotade och 
värdefulla skogar. Vill du vara med? Kontakta Maria Högqvist (fd 
Ericsson), 070-482 55 04, maria.hogqvist@hotmail.com.

Välkommen på alla aktiviteter
Deltagande är gratis om inte annat anges. Vid resor med bil samåker vi så 
mycket det går och delar på resekostnaden.

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 Fältbiolo-
gerna. Bli medlem genom att gå in på www.naturskyddsforeningen.se, 
eller skicka ett SMS med texten ”MEDLEM” till nummer 72900 så kommer 
inbetalningskort.

Natur-

snokarna



Naturskyddsföreningen i Roslagen, hösten 2015

Tis 15/9: Skogskväll med  
musik i Grindskogen
Naturskyddsföreningen har tillsammans med ornitologiska föreningen och 
boende i Grind kämpat för att rädda Grindskogen från exploatering, och 
nu har vi precis fått besked om att skogen kommer att skonas! Välkom-
men på en stämningsfull samling kring lägerelden. Vi berättar om skogen, 
lämnar över namninsamlingen till politiker och Birger Björnerstedt spelar 
låtar från och om skogen. Samling kl 18.30 i Grindskogen. Följ skyltar från 
korsningen Borgargatan/Grindvägen. Platsen är tillgänglig för rullstols-
burna. Alla är välkomna! Avslutning senast 20:00. Frågor: Per Bengtson, 
per@gronide.se, 0709-46 88 51.

Sön 4/10: Tur till värdefull skog
Skogsområden som saknar skydd behöver din hjälp. Tillsam-
mans hjälps vi åt att finna hotade och skyddsvärda arter 
i ett värdefullt område. Krävande terräng kan förekomma 
under skogsturen. Arrangeras av skogsgruppen. Samling 
på parkeringen vid Friskis&Svettis Norrtälje, Sportcentrum, 
kl. 09:00 för samåkning. (Eller vid elljusspåret i Rimbo kl. 
9:30.) Heldagsaktivitet. Ta med matsäck, stövlar och kläder 
efter väder. Kontaktperson Maria Högqvist, 070-482 55 04.

Sön 11/10: Slåtter på Mar’n 
Hjälp till och gör en viktig och rolig naturvårdsinsats när 
vi slår och krattar Marn, ett av de artrikaste orkidékärren i 
kommunen, som ligger på Väddö nära Senneby. Du behöver 
inga förkunskaper, men ta gärna med kratta eller lie om 
du har. Efter slåttern, som tar ett par timmar, fikar vi vid 

de vackra klipporna ut mot Ålands hav. Samling vid Senneby Trädgård kl 
10.00. Medtag fika, stövlar och oömma kläder. Om vädret är ogynnsamt 
kan datumet ändras. Föranmälan till Dan Johansson, dan.johansson@
worldnet.se, 070-392 78 89.

Lör 17/10: Tur till värdefull skog
Återigen dags att ge sig ut och leta sällsynta arter! Krä-
vande terräng kan förekomma. Arrangeras av skogsgrup-
pen. Samling på parkeringen vid Friskis&Svettis Norrtälje, 
Sportcentrum, kl. 09:00 för samåkning. Heldagsaktivitet. Ta 
med matsäck, stövlar och kläder efter väder. Kontaktperson 
Maria Högqvist, 070-482 55 04.

Sön 25/10: Skapa en höstväv
Vi har en mysig stund i naturen tillsammans. Plockar löv, 
bär, pinnar och annat fint man kan hitta i naturen och 
skapar en egen höstväv. Vi möts vid Färsna gård i Norrtälje 
kl 10.30 och aktiviteten avslutas kl 12.30. Ta med: fika, 
sittunderlag och kläder efter väder. Ålder från 4 år i vuxet 
sällskap. Anmälan och eventuella frågor kontakta Johanna 
Nordlund på: pantulin@hotmail.com eller 0733-544 003.

Tisd 10/11: Vindkraft på rätt plats
Föredrag av Martin Green, fågelforskare och professor vid Lunds universitet, om 
hur vindkraft påverkar fåglar och fladdermöss. Martin presenterar resultat från 
den senaste forskningen. Vindkraft är ett förhållandevis miljövänligt sätt att pro-
ducera el, men uppförandet av vindkraftparker är en form av storskalig exploate-
ring av de områden där dessa byggs. Precis som alla andra former av industriell 
verksamhet påverkar vindkraft givetvis naturen, samt de djur och människor som 
finns i närheten. Möjligheter att ställa frågor. Ekologiskt fika till självkostnadspris. 
Plats: Norrtälje Folkets hus tisdag 10/11 kl 18.30-20.30. Entré 50 kr, gratis för 
medlemmar. Föranmälan till Per-Arne Hansson, pa@konster.se. 

Lör 21/11: Skötsel i naturområde
Denna dag ägnar vi oss åt praktisk naturvård. Vi besöker ett värdefullt 
skogsområde och utför åtgärder för att förstärka naturvärdena. Ar-
rangeras av skogsgruppen. Samling på parkeringen vid Friskis&Svettis 
Norrtälje, Sportcentrum, kl. 09:00 för samåkning. Heldagsaktivitet. 
Ta med matsäck, stövlar och kläder efter väder. Ta gärna med egna 
redskap. Kontaktperson Maria Högqvist, 070-482 55 04. 

Mån 23/11: Filmen Jordens salt 
Missa inte den hyllade filmen Jordens salt som 
vi visar i stora salongen på Bio Royal. ”Det är en 
stark film, en stor film, en film som berör och inte 
går att glömma.” Dokumentären följer fotografen 
Sebastião Salgado” som under 40 år följt mänsk-
lighetens utveckling. Bio Royal kl 18:30. Fri entré 
för alla! Ett samarbete mellan Naturskyddsför-
eningen, FN-föreningen och projektet Schysst 
sommar. Efter filmen arrangerar vi film-mingel i 
en näraliggande lokal. Slut ca 21.00. Åldersgräns 
15 år. Boka din biljett genom Kajsa Nyberg, 
kajsa.nyberg@gmail.com, 076-329 00 01 eller 
”Schysst sommar i Roslagen” på Facebook. 

I SAMARBETE MED:

Nytt 

datum

Lör 28/11: Julmarknad på Färsna 
Kom och träffa oss på den traditionella julmarknaden i Färsna, ett stäm-
ningsfullt 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 11:00–14:00. Kontaktperson: Kristiina Mustonen, 
kristiina.mustonen@live.se, 0735-737321.

Sön 31/1: Spåra rovdjur i Roslagen
I Roslagen finns bland de bästa förutsättningarna i Sverige att spåra djur 
om det är snö. Här finns lo, utter, ibland varg, och andra mäktiga djur. 
Spår- och snötillgången avgör vad vi inriktar oss på denna dag, men spän-
nande blir det garanterat. Medtag matsäck, varma kläder och bra skor, 
gärna med snödamasker eller liknande. Begränsat deltagarantal. Föranmä-
lan till Per Bengtson, per@gronide.se, 0709-46 88 51. Datumet kan ändras 
om det är dåliga snöförhållanden. 

Sön 7/2: Spåra i snön
Vilka djur är vakna på vintern? Kom och spåra i snön 
med oss och gå på upptäcksfärd, vi letar efter bajs 
och andra spår i naturen. Vi möts vid Färsna gård i 
Norrtälje 10.30, aktiviteten pågår till ca 12.30. Ta med 
fika, sittunderlag och kläder efter väder. Alla barn från 
4 år och uppåt i vuxet sällskap är välkomna. Anmälan 
och eventuella frågor, kontakta Johanna Nordlund på: 
pantulin@hotmail.com eller 0733-544 003.

Lör 20/2: Skidutflykt på Florarna 
Om snöförhållandena tillåter ger vi oss denna dag iväg mot ett av Upp-
lands vildmarksområden, Florarna. Se www.florarna.se. Området består 
av omväxlande gammal skog, myrar och sjöar. Ronny Fredriksson, tidigare 
tillsyningsman, visar och berättar om området. Ta med varm dryck och 
något att tugga på. Varma och tåliga kläder. Och skidor förstås, vi åker ca 
8-10 km om det är bra före. Avstånd från Norrtälje ca Norrtälje ca 10 mil. 
Kör via Gimo och Österbybruk till Films kyrka. Samåkning från Norrtälje 
kl 08.30 Samling vid Films kyrka kl 10.00. Anmälan till Per-Arne Hansson 
pa@konster.se eller 070-5915259.
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