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

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. 

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.

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

Styrelsen t.o.m. mars 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, eller mejla roslagen@faltbiologerna.se.

Kallelse till årsmöte: Onsdag 12 mars kl 18:00 på Färsna gård. 

Program 
mars – aug

2014

Föreläsningar om örtmedicin
En temaserie med inspirerande och kunniga föreläsare 
på Café Chocolate i Rimbo, Köpmannagatan 7B, tel. 
0175-710 50. Entré 60 kr, medlemmar i Naturskydds-
föreningen betalar 40 kr. Arrrangeras i samverkan med 
Cafe Chocolate och Studiefrämjandet.

Mån 3/3: Kerstin Ljungkvist
Chocolate 18:30. Kerstin är författare till ”Nyttans 
växter” föreläser om våra vilda växters användning till 
mat och medicin. Utställning av hennes akvareller.

Tis 11/3: Bertil Juneby
Chocolate 18:30. Bertil Juneby, författare till handbo-
ken ”Fytomedicin” kommer att föreläsa om örter som 
hjälper mot vardagliga krämpor.

Tis 18/3: Mic McMullen
Chocolate 18:30. Mic är örtspecialist och författare 
till boken: ”Naturens läkande kraft”, föreläser om 
örter för hjärt och kärlhälsa. Se www.micmcmullen.se

Sön 23/3: Minimässa
Chocolate 11.00-15.00: Minimässa, ”från växtriket”.
Kl. 14:00: Föreläsning: ”Linné och medicinalväxterna”
Jesper Kårehed, Trädgårdsintendent vid Uppsala Lin-
neanska trädgårdar. (Denna dag fritt inträde.)
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Ons 12/3: Årsmöte  
& gäddans hemliga liv
Kl 18:00 Årsmötesförhandlingar. Kom och välj den nya 
styrelsen och påverka föreningens inriktning. Dagord-
ning och årsmöteshandlingar finns på www.natur-
skyddsforeningen.se/roslagen. 
Kl 19:00 Gäddans hemliga liv. Lyssna på Micael 
Söderman från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds-
förbund som presenterar nya spännande forskningsre-
sultat om gäddans liv och berättar om Sportfiskarnas 
omfattande arbete med att återställa våtmarker.  
Kontakt: nils.edberg@gmail.com, 0730-598 785. 
Plats: Färsna gård. Fika serveras. Välkommen!

Lör 29/3: Naturvård i skogen
Denna dag ägnar vi oss åt praktisk naturvård. Vi 
besöker en skyddad skog och utför åtgärder för att 
förstärka naturvärdena i området i samråd med läns-
styrelsen. Arrangeras av skogsgruppen. Samling vid s/s 
Norrtelje kl. 9:00 för samåkning. Heldagsaktivitet. Ta 
med matsäck, stövlar, arbetshandskar och kläder efter 
väder. Ta gärna med såg, yxa eller sekatör. Kontakt: 
Maria Ericsson, 070-482 55 04.

Tis 27/5: Salamandersafari
Micael Söderman kommer att guida oss till några 
riktigt bra salamandervatten, där vi kan se både större 
och mindre vattensalamander i färgsprakande lek-
dräkt. Träff vid s/s Norrtelje kl 19:30 för samåkning. 
Frågor? Kontakta Micael: 070-250 11 73,  
micael.soderman@live.se.

Lör 31/5: Ängsö nationalpark
Har du aldrig varit på Ängsö, så missa inte detta 
tillfälle. Vårvandring med guide när Ängsö blommar 
som vackrast, lunch (OBS egen matsäck) och tid för 
egna strövtåg. Tid på Ängsö ca 11:00-15:00. Kom med 
egen båt eller buss/bil + taxibåt (från Vettershaga 
bro, 140 kr t/r). Upplysningar och bindande anmälan 
till taxibåt senast 23/5 till Kjell Färnkvist på  
070-626 74 01 eller kjellfarnkvist@yahoo.se.

Sön 31/8: Slåtter på Marn
Hjälp till och gör en viktig och rolig naturvårdsinsats 
när vi hjälps åt att slå och kratta Marn, ett av de 
artrikaste orkidékärren i kommunen, som ligger på 
Väddö nära Senneby. 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.

Sön 13/4: Restaurera hagmarker
I samarbete med Roslagens Ornitologiska förening och 
projektet Värdefull odlingsbygd har vi en arbetsdag där vi 
gör kulturlandskapet kring Väsby och Brosjön mer attrak-
tivt för både fåglar och besökare. Det kan innebära att 
röja undan yngre träd som växer upp i gamla ekar, röja 
för stora nyponsnår, röja fram odlingsrösen och liknande. 
Var med och gör markerna kring fågeltornet till en 
vackrare, mer fågelrik plats! Ta gärna med egen bågsåg, 
yxa eller sekatör, och fika förstås! Samling: s/s Norrtelje i 
Norrtälje hamn, kl 09:00. Ansvarig: Tobias Nilsson,  
070-999 63 25, tobias@thatswe.com.

Lör 26/4: Tur till värdefull skog
Skogsområden som saknar skydd behöver din hjälp. Till-
sammans hjälps vi åt att finna hotade och skyddsvärda 
växter och djur i en värdefull skog. Det kan vara besvärlig 
terräng. Arrangeras av 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.

Maj: Roslagen cyklar och ler
Att cykla gynnar både den egna hälsan och planetens 
hälsa. Det är viktigt att Norrtälje har bra och säkra 
cykelvägar som gör det enkelt att välja cykeln istället för 
bilen. I maj har Norrtälje kommun klimatvecka och Na-
turskyddsföreningen är inte sen att hänga på och ordnar 
en cykelaktivitet. Titta in på www.naturskyddsforeningen.
se/roslagen för mer information. Kontakt Nils Edberg, 
nils.edberg@gmail.com, 0730-598 785.

Program mars – aug 2014 

I samarbete med:

Föreläsningar om örtmedicin
På Café Chocolate i Rimbo, se nästa sida.

Mån 3/3: Kerstin Ljungkvist
Tis 11/3: Bertil Juneby
Tis 18/3: Mic McMullen
Sön 23/3: Jesper Kårehed

Årsmötet  startar kl 18


