
Detta är programbladet för Roslagens Naturskyddsförening och du 
är varmt välkommen på aktiviteterna. Här nedan ser du några bil-
der från tidigare aktiviteter 2017./ Kristiina Mustonen, ordförande

Avs: Roslagens Naturskyddsförening
c/o Kristiina Mustonen, Tullportsgatan 3A, 761 30 Norrtälje

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. Kolla in Facebook och 
webben På Facebook, sök på Naturskyddsföreningen Roslagen så hittar 
du bilder och nyheter. Besök också webben: www.naturskyddsforening-
en.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 elektricitet men en fantastisk skärgårdsnatur. Båttransport dit 
ordnar du själv. Husdjur får ej tas med. Vid bokning gäller först till kvarn 
och föreningsverksamhet prioriteras. Hyran är 2000 kr för en vecka (lör-
lör) under högsäsong 24/6-25/8 2018. Lågsäsong 1500 kr/v eller helghyra 
1000 kr. För bokning eller frågor så mejla Lasse, som är bokningsansva-
rig, på lasse197@outlook.com.

Styrelse i Roslagskretsen
Ordf: Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.se, 073-573 73 21
Vice ordf: Lasse Björklund, lasse197@outlook.com
Kassör: Markus Grahn, markus.grahn@coompanion.se, 0737-72 86 95
Ledamot: Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com
Ledamot: Nils Edberg, nils.edberg@gmail.com, 0730-59 87 85
Ledamot: Veronika Areskoug, veronika.areskoug@gmail.com, 070-798 43 05
Ledamot: Charles Yamuremye, yjcharles@yahoo.fr, 073-758 92 11
Ledamot: Hilde Nystad, hnystad@gmail.com, 073-683 35 65
Suppleant: Kajsa Dufbäck, kajsadufback@gmail.com
Suppleant: Katja Wiezell, katjawiezell@hotmail.se, 072-500 18 88

Våra arbetsgrupper – välkommen med!
Här är de grupperna vi har idag. Saknar du en grupp där du vill engagera 
dig? Mejla till lasse197@outlook.com och berätta!

• NATURSNOKARNA – för barn. Johanna Nordlund, pantulin@hotmail.com 
• SKOGSGRUPPEN – för våra skogar. Hilde Nystad, hnystad@gmail.com 
• SOLCELLSGRUPPEN – för mer solceller. Lasse Björklund, lasse197@outlook.com 
• KEMIKALIEGRUPPEN – för giftfriare vardag. Kajsa D, kajsadufback@gmail.com 
• ÅTERVINNINGSGRUPPEN – återvinn mera. Katja W, katjawiezell@hotmail.se 
• SAMLA SKRÄP-GRUPPEN –  Sean Dagerman perestrojka100@gmail.com

Program
sept 2017 
– jan 2018

September 2017

Hej!

Skön örtvandring bland Olle Severins ängar på Sundskär 21 maj. 

Vy från tipspromenad under Världsmiljödagen 5 juni.

Lieslåtter på Marn på Väddö. Foto: Birger Björnerstedt.

Workshop i att plocka och tillreda sin egen smoothie från naturen.

Naturskyddsföreningen  Roslagen

Bilden: Slipade klipphällar på G
isslingös nordsida.



Program sept 2017– jan 2018, Naturskyddsföreningen i Roslagen

Lör 30/9: Besök hos Anette  
Gustawsson på Billinge gård
Följ med på ett spännande besök till den KRAV-märkta bond-
gården Billinge några kilometer utanför Norrtälje. Här får vi en 
rundvandring i den miljövänliga och samtidigt supermoderna 
ladugården, klappa korna och vara med om mjölkningen. Anette 
Gustawsson som driver gården visar oss runt och berättar om 
vardagens bekymmer och glädjeämnen med att vara en modern 
mjölkbonde. Mjölk finns till försäljning direkt på gården, swish 
eller kontanter. Ta gärna med egen picknickkorg och gummi-
stövlar på fötterna. Vi samlas kl 13,00 för samåkning, utanför 
GAMLA Coops entré i Norrtälje. Vi är tillbaks i Norrtälje ca kl 
15,30. Aktiviteten är gratis. Begränsat deltagarantal max 15 per-
soner. Anmälan och frågor till: katjawiezell@hotmail.se.

Sön 8/10: Hjälp öringarna i Skeboån
Följ med och hjälp till vid bygget av uppväxtområden för små 
öringar i Skeboån. Ta med vadarbyxor och gott humör, även van-
liga gummistövlar går bra. Skeboåns sportfiske bjuder på fika 
och lunch som tack för hjälpen! Mer information och anmälan 
till Kristiina Mustonen tel. 0735-737321 kristiina.mustonen@
live.se.

Sön 15/10: Gör Norrtäljeån ren
Häng med och gör en viktig insats och hjälp till att ta bort 
skräp längs med Norrtäljeån. Plast och annat skräp förfular och 
förorenar vattenmiljön och kan skada djur och annat levande. 
Denna aktivitet är dessutom rolig för både stora och små! Med-
tag matsäck, oömma kläder, handskar och stövlar. Samling kl 
10 på Lommarbadets parkering. Anmäl dig gärna i förhand till 
Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com eller 073-05 27 201.

Tor 26/10: Rätt med lite kött
Vi äter alldeles för mycket kött för att det ska vara hållbart i 
längden. Men måste vi då sluta äta kött helt? Gunnel Petersson 
har i studiecirkel och med bidrag från Naturskyddsföreningen 
skapat ett recepthäfte med snabb- och lättlagad mat med min-
dre mängder kött och fisk. Nu kommer hon till Färsna gård och 
föreläser om sina tankar bakom häftet! Efter presentationen blir 
det en intressant diskussion om bl.a. öppna landskap, lokalpro-
ducerad mat och djurens väl. Recepthäftet finns att köpa för 20 
kr (Swish eller kontanter). Vi bjuder på fika. Tid: 18:30 på Färsna 
gård. Varmt välkomna! Kontaktperson: Kristiina Mustonen, tel. 
0735-737321, kristiina.mustonen@live.se.

Sön 12/11: Röjardag vid Erken
Vid sjön Erken finns många fina naturpärlor. En av dem är udden 
Hasselhorn vid nordöstra delen av sjön, vars stig har röjts av Na-
turskyddsföreningens skogsgrupp. Vi vandrar stigen och planerar 
insatser för att förbättra den så att ännu fler kan uppleva området. 
Krävande terräng kan förekomma. Arrangeras av skogsgruppen. 
Samling på parkeringen vid Friskis&Svettis Norrtälje, Sportcentrum, 
kl. 09:00 för samåkning. Heldagsaktivitet. Ta med matsäck, stövlar 
och oömma kläder. Anmäl dig till Hilde Nystad, hnystad@gmail.com, 
073-6833565.

Lör 2/12: Julmarknad på Färsna
Kom och träffa oss på den traditionella julmarknaden i Färsna, ett 
stämningsfullt evenemang med lokala föreningar på plats. Café 
Tupplidret håller öppet. Färsna gård ligger 2 km norr om Norrtälje 
med skyltad infart från väg 76. Öppet kl 12:00–16:00. Kontaktperson: 
katjawiezell@hotmail.se

Tor 7/12: Bio ”En 
obekväm uppföljare”
Al Gores nya klimatfilm är kanske 
den viktigaste film du ser i år. ”En 
obekväm sanning” av Al Gore fick 
många att vakna inför klimatföränd-
ringarna för tio år sedan. Nu har läget 
blivit allvarligare, men samtidigt sker 
en energirevolution som väcker hopp. 
Följ med Al Gore i ”En obekväm upp-
följare” där han världen runt påverkar 
den internationella klimatpolitiken 
och hittar lösningarna som övervinner farorna med klimatförän-
dingarna tack vare människans uppfinningsrikedom och enga-
gemang. Fri entré! Ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, 
FN-föreningen och stiftelsen Norrtälje Naturcentrum. Efter filmen 
arrangerar vi film-mingel i närliggande Galleri Gillet. Slut ca 21.00. 
Antalet platser är begränsat. Boka din biljett genom Kristiina Musto-
nen, kristiina.mustonen@live.se, tel. 073-573 73 21.
.

Lör 16/12: Leksaks- och barnboksbyte
Ligger det leksaker eller böcker som barnen tröttnat på och bara 
tar plats hemma? Kom och byt till nya på vårt leksaksbyte! Att byta 
saker med varandra gynnar både plånboken och miljön så kom och 
fynda med gott samvete! Stadsbiblioteket Norrtälje kl 11–15. 

Så här går det till: 
• Ta med dig max fem leksaker eller böcker (hela och rena är 
ett krav för att få vara med och byta). 
• För varje sak du lämnar in får du en biljett som du kan byta 
in mot en ny leksak eller bok. 
• Passa på att ta med övriga gamla och/eller trasiga leksaker 
(tillverkade innan 2013) som inte längre bör lekas med till 
återvinning så ser vi till att dessa tas om hand och återvinns 
på bästa sätt. 
• Leksaker och böcker som blir över skänks till välgörande 
ändamål. 
• OBS! Endast leksaker och barnböcker, inga barnkläder. 
• Det är helt gratis! 

Bra att tänka på inför bytet: År 2013 kom nya skärpta regler för 
tillverkningen av leksaker så ta endast med leksaker som du vet är 
tillverkade efter 2013 till bytet. Har du leksaker som är tillverkade 
innan 2013 går dessa bra att ta med och lämna in för återvinning. 
Leksakerna du tar med bör vara CEmärkta vilket garanterar att de är 
tillverkade i EU som har skarpare kemikalielagar än t.ex Kina eller 
Asien. Tänk även på att inte ta med leksaker som innehåller PVC 
(mjukplast) som tyvärr är en av värstingarna när det gäller skadliga 
kemikalier i leksaker. Vill du vara med och hjälpa till eller har frå-
gor? Hör av dig till Kajsa Dufbäck, kajsadufback@gmail.com, 073-690 
36 88.

Sön 21/1: Rovdjursspårning
I Roslagen finns bland de bästa förutsättningarna i Sverige att spåra 
djur om det är snö. Här finns lo, utter, varg och andra mäktiga djur. 
Spår- och snötillgången avgör vad vi inriktar oss på denna dag, men 
spännande blir det garanterat. Ta med matsäck, varma kläder och 
bra skor. Ledare: Per Bengtson. Begränsat deltagarantal. Föranmä-
lan till lasse197@outlook.com. Datumet kan ändras om det är dåliga 
snöförhållanden.

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 medlem-
mar i Fältbiologerna. Bli medlem genom att gå in på www.natur-
skyddsforeningen.se, eller skicka ett SMS med texten ”MEDLEM” 
till nummer 72900 så kommer inbetalningskort. 

I SAMARBETE MED:

Så fixar du solceller
Är du intresserad av att skaffa solceller och vill 
veta hur du gör? Vi har samlat praktisk informa-
tion på www.roslagen.naturskyddsforeningen.
se/solceller Där finns även en solkarta över alla 
hus i kommunen, där du kan se om ditt tak är 
lämpat för solceller.
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