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

Gör som 203 000 andra ...
och bli medlem i Naturskyddsföreningen om du inte 
redan är det! Här i kommunen är vi över 1700 med-
lemmar. 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.naturskyddsforeningen.se eller ring 08-702 65 00. 

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

Styrelsen t.o.m. mars 2015 
Per Bengtson (ordf), per@gronide.se, 0709-46 88 51

Kristiina Mustonen (vice ordf) kristiina.mustonen@live.se, 073-573 73 21

Markus Grahn (kassör), markus.grahn@coompanion.se, 0737-72 86 95

Nils Edberg, nils.edberg@gmail.com, 0730-59 87 85

Per-Arne Hansson, pa@konster.se, 070-591 52 59

Veronika Areskoug, veronika.areskoug@ibv.uio.no, 0176-26 20 23

Kjell Färnkvist, kjellfarnkvist@yahoo.se, 070-626 74 01

Kajsa Nyberg, kajsa.nyberg@gmail.com, 076-329 00 01

Lasse Björklund, lassebjorklund@yahoo.com, 0736-81 14 28

Program  
sept 2014 – jan 2015
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Sön 18 jan: Spåra rovdjur
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 spännande blir det garanterat. Medtag matsäck, 
varma kläder och bra skor, gärna med snödamasker 
eller liknande. Begränsat deltagarantal. Föranmälan 
till Per Bengtson, per@gronide.se, 0709-46 88 51. Da-
tumet kan ändras om det är dåliga snöförhållanden.

Tis 27 jan: Framtidskväll
En kväll där du kan vara med och forma framtidens 
Naturskyddsförening. Vi presenterar Naturskyddsför-
eningens verksamhet och strategier. En bred och de-
mokratisk organisation med över 200 000 medlemmar 
och arbete med politisk påverkan, konsumentmakt 
och naturkänsla. Hur startade allt och vad händer i 
framtiden? Passa på och tyck till om vad du tycker att 
Naturskyddsföreningen ska göra här i Norrtälje. 
Vita huset på Färsna Gård, kl 18.30 - 20:30. Fika ser-
veras. Mötesansvarig: Per-Arne Hansson, pa@konster.
se, 070-591 52 59.
 

Välkommen på alla aktiviteter!
Aktiviteterna är kostnadsfria för medlemmar om inte 
annat anges. Kontakta den ansvariga om du undrar 
något. PS: Vill du vara med och rusta vår fantastiska 
Kläppenstuga, kontakta Lasse Björklund,  
lassebjorklund@yahoo.com, 0736-81 14 28.

Januari

Kom på ett viktigt
seminarium om mig 
den 17 november !



Sön 7/9: En utflykt till solen
Är du nyfiken på den solrevolution som just nu sker 
och är kanske till och med intresserad av att ordna en 
egen sol- eller vindenergianläggning? Det är otroligt 
miljösmart och enklare än du tror. Vi gör en utflykt 
till sol- och vindutställningsparken Kullen i Katrine-
holm där Johan Ehrenberg berättar om och guidar 2 
timmars rundvandring kl 12-14 bland utställningens 
solcellsanläggningar och småskalig vindkraft. Priset 
för besöket är 200 kr/pers. Samåkning planeras. Obs, 
begränsat antal platser, anmäl dig omgående till Lasse 
Björklund 0736-81 14 28, lassebjorklund@yahoo.com.
 

Sön 28/9: Skogstur med  
sällsamma svampar
Genom att titta på svampar kan man ”läsa” skogen. 
Man kan ju hitta matsvamp men lika intressanta är 
de oätliga korktaggsvamparna med märkliga former 
och dofter. Sådana kan vi hitta med lite tur. Det är 
också tillåtet att bara njuta av skogen. Oftast besö-
ker vi skogar som riskerar att huggas ner. Hittar vi 
sällsyntheter kan det vara argument för att bevara 
skogen. Varmt välkommen! Arrangeras av skogsgrup-
pen. Samling vid s/s Norrtelje kl 09.00 för samåkning. 
Heldagsaktivitet. Ta med matsäck, stövlar och kläder 
efter väder. Kontaktperson: Per-Arne Hansson, pa@
konster.se, 070-591 52 59
 

Mån 17/11: Sjöfågelseminarium 
Ejdern har minskat kraftigt i ytterskärgården och 
läget är allvarligt för flera arter. Vad beror det på och 
vad kan göras åt det? Vad har Östersjöns hälsa med 
det hela att göra? På detta seminarium kommer flera 
av de kunnigaste personerna på området att berätta 
om sjöfågelsituationen i Roslagen och vad man vet 
om orsakerna. Missa inte denna kväll med fantastiska 
bilder, många nyheter och intressanta diskussioner.
Medverkande: Roine Karlsson, fotograf, Bill Douhan, 
Roslagens Ornitologiska förening, Lisa Sigg och Len-
nart Balk, miljöforskare vid Stockholms universitet, 
Gunnar Hjertstrand, Skärgårdsstiftelsen. Seminariet 
organiseras av RNF, i samarbete med Roslagens orni-
tologiska förening och Norrtälje naturvårdsstiftelse. 
Fri entré, kaffe serveras. För att kunna beräkna fika, 
anmäl dig gärna till Per Bengtson, per@gronide.se, 
före 12/11. Folkets Hus i Norrtälje kl 18.00-21.00.

Lör 29/11:  
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 skyl-
tad infart från väg 76. Öppet kl 11:00–15:00. Kon-
taktperson: Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@
live.se, 0735-73 73 21.

Lör 4/10: Fågelholksbygge  
för hela familjen 
Vill du vara med och hjälpa våra små fågelvänner att 
lösa bostadsbristen nästa vår? Kom och bygg och måla 
en fågelholk. Vi ordnar även en tipspromenad och pratar 
om ekologisk mat, eftersom det är miljövänliga veckan. 
Kom och ställ frågor till oss! 
Plats: Färsna gård, kl 11–15. Kostnad för material för 
fågelholkar: 20 kronor för medlemmar (RNF eller 4H), 
40 kr för dig som ännu inte är medlem. I samarbete med 
Färsna 4H- förening. Kafé Tupplidret håller öppet. Kon-
taktperson: Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.
se, tel. 0735-73 73 21
 

Mån 13/10: Film på Bio Royal  
”Det var en gång en skog”
En hisnande vacker naturupplevelse av regissören Luc 
Jaquet om regnskogen, som är själva hjärtat, eller ska 
vi kanske kalla det lungorna, för allt liv på vår jord. Ett 
otämjt universum där alla levande varelser spelar en 
avgörande roll för att upprätthålla det bräckliga ekosys-
temet. Ett samarbete med Norrtälje Filmstudio. 
Visning i salong 1 i Bio Royal kl 18.30 den 13/10. Bil-
jettpris 80 kr, specialpris 60 kr för medlemmar i Natur-
skyddsföreningen och Filmstudion. Biljetter kan köpas i 
kassan eller via www.sf.se från 5/10. Kontaktperson: Per 
Bengtson, 0709-46 88 51, per@gronide.se.
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