
Det är ovanligt roligt att vara med i Roslagens Naturskyddsförening. Vi har 
ett ökande medlemsantal och är nu närmare 1800 medlemmar, vilket tyder 
på att många tycker att det är viktigt att värna natur och miljö. Tack för 
att du är medlem! 

Det gör att föreningen får större möjlighet att påverka, exempelvis den 
nationella klimatpolitiken. Sverige måste vara mycket mer aktivt inom 
klimatområdet. Klimatmötet i Paris i höst är avgörande för mänsklighetens 
förmåga att hantera denna ödesfråga. 

Även här i Norrtälje kommun har vi en viktig roll att verka för en lång-
siktigt hållbar samhällsutveckling. En pusselbit i denna är använda solen-
ergi där det går. Därför ordnar vi en solenergikväll i vår, för att inspirera 
utvecklingen här. Många andra lokala frågor är också viktiga, som att 
exempelvis inte skövla tätortsnära skogsområden som är viktiga för barn 
när Norrtälje expanderar. Vi hoppas att Färsnaområdet – ett av kommu-
nens viktigaste strövområden – kan bli naturreservat enligt den plan som 
finns sedan länge! 

Efterlysning, vi behöver din hjälp:
•  Du som kan ställa upp som funktionär vid aktiviteter, ex midsommar på 

Färsna.
•  Du som vill skriva insändare om natur och miljö, i samarbete med sty-

relsen.
•  Du som vill vara med i och kanske leda en grupp för barn och deras 

vuxna – Natursnokarna – som vi hoppas kan få fart igen. 

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

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 Erics-
son, tel. 070-482 55 04, maria_ericsson@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.

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

Hej, du behövs!

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). Under lågsäsong 15/9 – 15/5 halva priset. För bokning kontakta: Lasse 
Björklund e-post: lasse197@outlook.com (telefon 0736-811428).

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.naturskyddsforeningen.se, eller skicka ett 
SMS med texten ”MEDLEM” till nummer 72900 så kommer inbetalnings-
kort.

Styrelse i Roslagskretsen till och med mars 2015

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: Kjell Färnkvist,  kjellfarnkvist@yahoo.se, 070-626 74 01
Suppleant: Kajsa Nyberg, kajsa.nyberg@gmail.com, 076-329 00 01
Suppleant: Lasse Björklund, lasse197@outlook.com, 0736-81 14 28

Program 
våren 2015

ONS 18/2: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . UGGLESAFARI

TIS 17/3:  .  .  .  .  ÅRSMöTE OcH ROSLAGENS MAT

LöR 21/3: .  .  .  .  .  . SKIDUTFLyKT PÅ FLORARNA

LöR 28/3: .  .  .  .  .  . VÅRDA VÄSByS HAGMARKER

LöR 11/4:  .  .  .  .  .  . TUR TILL VÄRDEFULL SKOG 1

ONS 22/4: .  .  .  .  .  SOLREVOLUTION I  ROSLAGEN

SöN 26/4: .  .  .  .  .  . TUR TILL VÄRDEFULL SKOG 2

LöR 23/5: .  .  .  .  .  .  . GöKOTTA VID HEDERVIKEN

FRE-SöN 29-31/5: .  .  .  .  .  . KLÄPPENFIxARHELG

LöR 1/8:  .  .  .  . VANDRING VID TULLVIKSBÄcKEN

FRE 28/8:  .  .  .  .  .  .  . BAT NIGHT I  SLOTTRUINEN

SöN 6/9:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  SLÅTTER PÅ MAR’N
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Naturskyddsföreningen i Roslagen, våren 2015

Se även www.naturskyddsforeningen.se/roslagen eller gilla Naturskyddsföreningen Roslagen på facebook

Fre-sön 29–31/5: Kläppenfixarhelg
Följ med ut till Kläppen längst ut i skärgården för att måla om stugan som 
RNF arrenderar och har rustat sedan 1987.  Vi åker taxibåt från Räfsnäs på 
Rådmansö fredag kl 18 och är tillbaka söndag ca kl 17. Vi samordnar och 
delar på matinköp. Begränsat deltagarantal. Föranmälan till Peter Forslund, 
e-post: peter@forslund.se.

Lör 1/8: Vandring vid Tullviksbäcken
En dag med vandring utefter Tullviksbäcken och vidare nedåt klipporna 
och havet. Området är naturreservat för att skydda floran och lekmiljöer 
för havsöringen. Vi möter en prunkande flora med lundväxter och kommer 
förhoppningsvis att kunna se några av bäckens spännande invånare. Ta 
med fika och stövlar. Vägbeskrivning: Med bil söderifrån förbi Älmsta mot 
Grisslehamn. Strax före Grisslehamn sväng höger mot Fjällbostrand. Efter 
1 km sväng vänster mot Fjällbostrand/skylt badplats. Följ skyltningen mot 
badplatsen (Kvarnsandsbadet) och stanna på parkeringen där vi samlas 
09.30. Buss 637 till Grisslehamn, framme kl 09.15, transport med Per-Arne. 
Anmälan till Per-Arne Hansson, pa@konster.se eller 070-591 52 59.

Fre 28/8: Bat night i slottsruinen
Fladdermöss är spännande och okända djur för de flesta. Fladdermusexper-
ten Marie Nedinge berättar om dessa hemlighetsfulla djur, i en av landets 
främsta fladdermuslokaler - Mörby Slottsruin vid Skedviken nordväst om 
Rimbo. Vi fikar också och sedan går vi ut och pejlar efter fladdermöss i 
sommarnatten med hjälp av ultraljudsdetektor. Dessutom visar vi hur man 
bygger en fladdermusholk som gynnar fladdermössen. Samling vid Fasterna 
Kyrka kl 19:30. För dig som åker buss, ta buss 648 från Rimbo kl 18:46 
(prel) till Fasterna kyrka. Återresan till Rimbo ordnas med samåkning. Slut 
ca kl 22:30. Deltagarantalet är begränsat. Alla över 7 år är välkomna. För-
anmälan till per@gronide.se, 0709-46 88 51. 

Sön 6/9: 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. Med-
tag fika, stövlar och oömma kläder. Om vädret är ogynnsamt kan datumet 
ändras. Föranmälan till Dan Johansson, dan.johansson@worldnet.se, 070-
392 78 89.

Ons 18/2: Ugglesafari
När mörkret faller besöker vi några riktigt bra uggleplatser, där vi kan höra 
kattuggla, slaguggla och sparvuggla. Den som har riktig tur kan till och 
med få höra lodjuret sjunga. Vår uggleguide är fotografen Leif Gustavsson. 
Samling vid Ica Edsbro kl 18.30 för gemensam färd vidare. (Buss 639 går 
dit.) Ta med varma kläder och fika. Föranmälan till Per Bengtson, 0709-46 
88 51, per@gronide.se. Datumet kan ändras om det är dåligt uggleväder.  

Tis 17/3: Årsmöte och Roslagens mat
Var med och påverka föreningens framtid. Hör vad vi uträttat 
under året som gått och välj en bra styrelse. Därefter kom-
mer Lantbruksutvecklare claudia Dillman och berättar om 
lokal matproduktion i Roslagen och hur vi kan gynna mulens 
marker. Vi får smaka på lokala ekologiska delikatesser. För att 
beräkna provsmakning, föranmäl dig gärna till Kajsa Nyberg, 
kajsa.nyberg@gmail.com, 076-329 00 01. Dagordning, se 
www.naturskyddsforeningen.se/roslagen. Se där även förslag 
till reviderade stadgar för föreningen. (Saknar du internet men 
vill ha handlingarna, hör av dig till Per Bengtson 0709-46 88 
51). Välkommen! Färsna gård kl 18.30–21.00.

Lör 21/3: Skidutflykt på Florarna 
Om snöförhållandena tillåter ger vi oss denna dag iväg mot ett av Upplands 
vildmarksområden - Florarna. Se www.florarna.se Området består av om-
växlande gammal skog, myrar och sjöar. Ronny Fredriksson, tidigare tillsy-
ningsman, visar och berättar om området. Avstånd från Norrtälje ca 10 mil. 
Samåkning från Norrtälje kl 08.30 för uppsamling vid Films kyrka. Anmälan 
till Per-Arne Hansson, pa@konster.se eller 070-591 52 59.

Lör 28/3: Vårda Väsbys hagmarker
Vid Brosjön finns ett fågeltorn och underbara lundar och hagmarker. Vi 
hjälps åt att vårda området genom att ta bort sly under ekarna och att röja 
fram stenmurar, mm. Ta med handskar och oömma kläder, gärna egen såg, 
yxa eller sekatör, och fika förstås! Arrangeras av skogsgruppen och är en 
del i projektet Värdefull odlingsbygd. Gemensam avfärd från s/s Norrtälje 
i Norrtälje hamn, kl 09:00. Föranmälan till Tobias Nilsson, 070-999 63 25, 
tobias@naturvardsstiftelse.se.

Lör 11/4: Tur till värdefull skog 1
Skogsområden som saknar skydd behöver din hjälp. Tillsammans 
hjälps vi åt att finna hotade och skyddsvärda arter i ett värdefullt 
område. Krävande terräng kan förekomma under skogsturen. Ar-
rangeras 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,  
maria_ericsson@hotmail.com. 

Ons 22/4: Solenergikväll –
Solrevolution i Roslagen
Kom och bli inspirerad av solrevolutionen och få praktiska råd om 
solenergi! Det har skett en snabb utveckling av tekniken att om-
vandla solens strålar till el. Revolutionen sker i många länder och 
Tyskland ligger först, men Sverige ligger långt efter trots att förut-
sättningarna här är goda. Nu är det dags att vi i  Roslagen hänger 
med. Denna kväll får du lyssna på solrevolutionären Sten Lindeberg 
och Naturskyddsföreningens energi- och klimatexpert Anna Wolf. 
Klimatnämndens ordförande Berit Jansson (c) medverkar också. 
Utställare av solenergisystem finns på plats och det går bra att ställa 
frågor. Entré 50 kr. Fri entré för medlemmar i naturskyddsföreningen. 
Tid: 18.30-21.00 i Norrtälje Folkets hus, Galles gränd 5. Föranmälan 
till Lasse Björklund, lasse197@outlook.com, (0736-81 14 28).

Sön 26/4: Tur till värdefull skog 2
Återigen dags att ge sig ut och leta sällsynta arter! Krävande ter-
räng kan förekomma. 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, maria_ericsson@hotmail.com.

Lör 23/5: Gökotta vid Hederviken 
Fågelvandring i vacker odlingsbygd i Hederviksområdet kring fina våtmarker där 
storspov ofta siktas och ortolansparv uppträder sporadiskt. Besök på öbacken 
som är kommunens enda lokal för backsippa och vid jätteeken i Braheberg som 
är kommunens största (nästan 11 m i omkrets). Utflykten leds av Tobias Nilsson 
från Naturvårdsstiftelsen, som också berättar om pågående och planerade res-
taureringar och projekt i området. Start kl 06:00 vid Närtuna kyrka. Föranmälan 
till Tobias Nilsson, 070-999 63 25, tobias@naturvardsstiftelse.se. Turen ställs in 
vid alltför dåligt väder. 

I SAMARBETE MED:

Missa inte

årsmötet

Äntli-

gen!


