
Vad härligt att du är medlem i Naturskyddsföreningen! Detta är program-
bladet för Roslagens Naturskyddsförening och du är varmt välkommen på 
alla aktiviteter. Här är nedan är några exempel på aktiviteter från våren 
och sommaren 2016. Hälsningar / Per Bengtson, ordförande

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

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.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 elektricitet 
men en fantastisk skärgårdsnatur. Båttransport dit ordnar du själv. Husdjur får 
ej tas med. Vid bokning gäller först till kvarn och föreningsverksamhet prio-
riteras. Hyran är 2000 kr för en vecka (lör-lör) under högsäsong 25/6-19/8. 
Lågsäsong 1500 kr/v eller helghyra 1000 kr. För bokning eller frågor så mejla 
Lasse, som är bokningsansvarig, på lasse197@outlook.com. 

Tack Räfsnäs Såg och alla privatpersoner som bidragit till att vi fått ny 
entrédörr, entrétak, trappa m.m!

Styrelse i Roslagskretsen
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: Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com, 073-052 72 01
Ledamot: Nils Edberg, nils.edberg@gmail.com, 0730-59 87 85
Ledamot: Veronika Areskoug, veronika.areskoug@ibv.uio.no, 070-798 43 05
Ledamot:  Kajsa Nyberg, kajsa.nyberg@gmail.com, 076-329 00 01
Ledamot: Lasse Björklund, lasse197@outlook.com
Suppleant: Lilian Johansson, lilianjo@telia.com, 070 5816387
Suppleant: Kajsa Dufbäck, kajsadufback@gmail.com, 073-6903688

Våra arbetsgrupper
• NatursNokarNa – för barn. Johanna Nordlund, pantulin@hotmail.com 
• skogsgruppeN – för våra skogar. Lasse Björklund, lasse197@outlook.com 
• solgruppeN – för hållbar energi. lasse Björklund, lasse197@outlook.com.

Program
från

okt 2016
till

jan 2017

September 2016Hej!

Klädbytardagen 16/4. Hundratals glada besökare mötte oss funktionärer.

I Väddös okända blomsterparadis 12/6. Flugblomster och andra orkidéer.

Norrtälje cyklar 29/7. Lyckad manifestation för cykelvägar i kommunen.

Broströmmen 27/8. Spännande paddling med Schysst sommar i Roslagen.

Varmt 
välkommen 
på alla aktiviteter



Naturskyddsföreningen i Roslagen, okt 2016 – jan 2017

Mån 3/10 Seminarium: 
Hyggesfritt skogsbruk – så funkar det 
Finns det något alternativ till skogsbruk med stora kalhyggen? Ja, det 
finns nya metoder som har många fördelar. Välkommen på ett hög-
aktuellt seminarium om hur hyggesfritt skogsbruk fungerar ur alla 
aspekter. träffa experter och ställ frågor! Medverkande: sven uhlås, 
skogsentreprenör och utbildare i hyggesfria metoder. Tomas Lund-
mark, professor vid enheten för skogsskötsel, slu. therese Johansson, 
forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö, slu. Carl appelqvist, 
skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen. Per Nyström, förtroendevald, 
LRF. Per Bengtsson, tjänstechef, Mellanskog, m.fl. Moderatorer: Per 
Bengtson, ordf RNF och Ida Dahl, Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Tid: 
18.30 (vi öppnar kl 18 för mingel och kaffe/te och mackor) – ca 20.45. 
Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje. Fri entré. Föranmälan 
till: lasse197@outlook.com Se även fältbesök 29/10.

Sön 9/10: Sällsamma svampar  
i Sunnarbyskogen 
Sunnarbyskogen är en liten barrskog med mycket höga naturvärden på 
gränsen mellan Vallentuna och Norrtälje kommun. Den innehåller ett 
stort antal rödlistade svampar och är en försvinnande skogstyp – gam-
melskog med stor variation. 2013 skulle skogen huggas ner, men tack 
vare insatser från Naturskyddsföreningen så räddades skogen och är 
nu skyddad. Välkommen på skogsvandring med Per Bengtson som visar 
några av skogens sällsamma invånare och berättar om hur det gick till 
när skogen räddades. (PS Vi kommer sannolikt inte hitta ätbara svam-
par, men säkert annat fint.)  Anmälan till Per Bengtson, per@gronide.
se, 0709-46 88 51. Begränsat deltagarantal. Medtag fika och kläder 
efter väder. Stövlar om det är blött.

Sön 16/10: Höstvandring 
längs Roslagsleden
Följ med på en vandring som handlar om både naturen och tankar kring 
framtiden för leden! Här ges deltagarna möjligheten att vara med och på-
verka processen genom att dela med sig av förslag och idéer. Tobias Nilsson 
på Norrtälje Naturvårdsstiftelse arbetar under hösten med en kartläggning 
av möjligheterna att utveckla och synliggöra naturvärden utmed Roslags-
leden. Ta med dig kläder efter väder och fikakorg. Vandring i lätt terräng 
så den passar till hela familjen! Samling: kl. 08:45 på Norrtälje busstation 
(SL buss går kl. 08:58.) Vandring: drygt 6 km från Bergshamra mejeri till 
Hammarby norra. Åter Norrtälje: c:a 13:00. Anmälan till: Tobias Nilsson, to-
bias@naturvardsstiftelse.se eller Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@
live.se tel. 0735-737321.

Sön 23/10: Skapa en höstväv!
Välkomna på Natursnoksträff, för barn från 4 år i vuxet sällskap. Vi har en 
mysig stund i naturen tillsammans. Plockar löv, bär, pinnar och annat fint 
man kan hitta och skapar en egen höstväv. Vi möts vid Färsna gård i Norr-
tälje kl 10.30 och aktiviteten avslutas kl 12.30. Ta med: fika, sittunderlag 
och kläder efter väder. Anmälan och eventuella frågor till Johanna Nordlund 
på: pantulin@hotmail.com eller 0733-544 003. 

Tor 27/10: Tillverka dina egna  
ekologiska kosmetikaprodukter
Välkommen till en workshop där vi tillsammans tillverkar ekologisk deodo-
rant, torrschampo och bodyscrub som du kan ta med dig hem. Dessutom: 
Vad kan vi själva göra för att påverka producenter och butiker? Vilken makt 
har vi konsumenter när det gäller utbudet i våra affärer? Kvällen leds av 
Marie-Louise Berzén. Kl 18.30 – 20.30. Ta gärna med 2–3 små glasburkar 
med lock. Workshopen är på Cafe Campus, astrid lindgrens gata 2a i Norr-
tälje. Gratis för medlemmar i Naturskyddsföreningen, entré 100 kr om du 
inte är medlem. (Du kan bli medlem på plats för 24 kr i månaden.) I kafét 
kan man köpa ekologisk fika och ekologisk sallad. Begränsat deltagarantal. 
Anmälan till Kajsa Dufbäck, kajsadufback@gmail.com.

Lör 29/10: Fältbesök på 
hyggesfritt skogsbruk
Vi gör en skogsvandring i Norra uppland på ett hyggesfritt skogsbruk som 
bedrivits I många decennier. Två olika hyggesfria metoder visas. Skor och 
kläder efter väder. Kostnad: 100 kr. Tid: 14-16. Samåkning från Norrtälje 
och unungehöjden. Begränsat antal platser. oBs! Deltagare på seminariet 
3/10 har företräde. Föranmälan till: lasse197@outlook.com

I SAMARBETE MED:

Mån 14/11: Film –
This changes everything
Naomi Kleins film ”This changes everything” 
presenterar samhällen och människor i kli-
matförändringarnas frontlinjer världen runt, 
från Albertas oljesand till södra Indiens kust, 
Pekings förorenade luft och vidare. Filmen 
ger idéer till hur vi kan mota klimatkrisen 
och samtidigt bygga en bättre och mer 
rättvis värld. Bio Royal kl 18:30. Fri entré 
för alla! Ett samarbete mellan Naturskydds-
föreningen, FN-föreningen och projektet 
Schysst sommar. Efter filmen arrangerar vi 
film-mingel i Galleri gillet. 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.

Tor 24/11: Solceller – på ditt tak? 
Nu har solrevolutionen kommit till Norrtälje! Många vill skaffa solceller på 
sina tak för att göra egen el och dessutom göra en bra insats för miljön. 
Kom och få konkret och uppdaterad information från Johan Ehrenberg 
(etC/egen el), Camilla rydberg, (solkompaniet) Berit Jansson (ordf tek-
nik- och Klimatnämnden) med flera. Dessutom presenteras kommunens 
nya solkarta av Leif Söderbäck, klimatrådgivare. Ett samarrangemang med 
Campus roslagen och Norrtälje kommun. tid: 24 nov kl 17-21. plats: aula 
Havet, astrid lindgrens gata 2a, Campus roslagen. entré 100 kr inkl kaffe/
te o smörgås. Anmälan till: event@campusroslagen.se 

Sön 29/1: 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. Ta med matsäck, varma kläder och bra skor. 
Begränsat deltagarantal. Föranmälan till Per Bengtson, per@gronide.se, 
0709-46 88 51. 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 medlemmar i 
Fältbiologerna. Bli medlem genom att gå in på www.naturskyddsfo-
reningen.se, eller skicka ett SMS med texten ”MEDLEM” till nummer 
72900 så kommer inbetalningskort. 


