
Detta är programbladet för Roslagens Naturskyddsförening och du är varmt 
välkommen på alla aktiviteter. Här är nedan är några exempel på aktiviteter från 
hösten 2016. Undrar du något så hör av dig till mig eller den som är ansvarig för 
våra olika aktiviteter. Välkommen! / 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 en-
kel 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 25/6-19/8. Lågsäsong 1500 kr/v eller helg-
hyra 1000 kr. För bokning eller frågor så mejla Lasse, som är bokningsansvarig, på 
lasse197@outlook.com. 

Styrelse i Roslagskretsen (t.o.m. årsmötet)
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 – häng med!
Vi söker nu dig som vill vara med och leda natursnoksgruppen, spännande natur- 
aktiviteter för barn från 4 år i vuxet sällskap. Hör gärna av dig.

• NATURSNOKARNA – för barn. Johanna Nordlund, pantulin@hotmail.com. 
• SKOGSGRUPPEN – för våra skogar. Hilde Nystad, hnystad@gmail.com. 
• SOLGRUPPEN – för mer solceller. Lasse Björklund, lasse197@outlook.com

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

Program
feb – sept 2017

Februari 2017

Hej!

Broströmmen 27 augusti – spännande paddling med Schysst sommar i Roslagen.

Expertpanelen vid vårt fullsatta seminarium om hyggesfritt skogsbruk 3 okt.

Havsörnar siktades på höstvandringen längs Roslagsleden 16 oktober.

Nu kommer solen till Norrtälje! Johan Ehrenberg berättade om solenergi 24 nov. 

Missa inte 
”bat night” i 
Mörby slott 
25 augusti



Naturskyddsföreningen i Roslagen, feb – sept 2017

Tis 7/3: Ugglesafari – ho-hoo
När mörkret faller besöker vi några platser, där vi kan höra flera olika uggle-
arter om vi har tur, exempelvis kattuggla, slaguggla, sparvuggla eller pärluggla. 
Samling vid Ica Edsbro kl 18.30 för gemensam färd vidare. (Buss 639 går dit.) Ta 
med varma kläder och fika. Föranmälan till Lasse Björklund, lasse197@outlook.
com. Datumet kan ändras om det är dåligt uggleväder. (Reservdatum 14 mars.)

Mån 13/3: Årsmöte & strömmande, 
levande vatten i kommunen
Först årsmöte – var med och påverka föreningens framtid. Hör vad vi uträttat 
under året som gått och välj en bra styrelse. Därefter berättar Patrik Bergqvist 
om hur han och de andra i Skeboåns Sportfiske har restaurerat Skeboån till ett 
fint lekvatten för öring. Vi diskuterar hur man kan skapa levande strömmande 
vattendrag och vad som bör göras för att gynna livet vattendragen i kom-
munen. Dagordning för årsmötet, se www.naturskyddsforeningen.se/roslagen. 
Saknar du internet men vill ha handlingarna, eller om du har andra frågor, hör 
av dig till ordförande Per Bengtson 0709-46 88 51). Välkommen! Färsna gård kl 
18.30–21.00.

Lör 1/4: Tur till värdefull skog
Skogsområden som saknar skydd behöver din hjälp. Tillsammans hjälps vi åt 
att finna hotade och skyddsvärda arter i en värdefull skog. Krävande terräng 
kan förekomma. Arrangeras av skogsgruppen. Samling på parkeringen vid 
Friskis&Svettis Norrtälje, Sportcentrum, kl. 09:00 för samåkning. Heldagsaktivi-
tet. Ta med matsäck, stövlar och kläder efter väder. Anmäl dig till Hilde Nystad, 
hnystad@gmail.com, 0736833565

Lör 8/4: Var med och rensa  
Norrtäljevikens stränder från plast
Häng med och gör en viktig insats och hjälp till att ta bort skräp längs med 
Norrtäljeviken. 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! Medtag matsäck, oömma kläder, handskar och stövlar. Om 
vädret tillåter kan även du som har våtdräkt ta ett dopp för att vidga sökområ-
det. Samling på parkeringsplatsen intill Grinds båtbrygga, vid Grindvägens slut. 
Anmäl dig gärna i förhand till Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com eller 
073-05 27 201. Aktiviteten genomförs i samarbete med Håll Sverige Rent.

Lör 22/4: Klädbytardag
Sugen på att förnya din garderob utan att förpesta miljön? Klädproduktionen i 
världen är en stor miljöbov och en klädbytardag är ett både miljösmart och kul 
sätt att minska problemen. De plagg som man har tröttnat på eller som inte längre 
passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar 
till en bättre miljö. Plats: Norrtälje Folkets Hus, Galles gränd 5. Klädbytardagen är 
öppen kl. 10:00–15:00. Du kan lämna in kläder redan från kl. 9:00. Inlämning av 
kläder på Folkets Hus även på fredag 21/4 kl. 15:00-18:00. Så här går det till:

• Du tar med dig max tio fina och fräscha plagg.
• För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg.
• Det är helt gratis.
• Kläder, skor, huvudbonader är välkommet. 
• Vi tar inte emot barnkläder eller underkläder. 
• Överblivna kläder går till välgörande ändamål.

Vill du vara med och hjälpa till? Det här är en jättekul aktivitet och vi behöver vara 
många funktionärer som hjälper till. Anmäl dig till: Kristiina Mustonen, kristiina.
mustonen@live.se, 073-573 73 21. Genomförs i samarbete med Studiefrämjandet 
och Norrtälje kommun.

Lör 6/5: Gör din egen ört-rawfood
En grön och nyttig workshop där vi skördar från naturens skafferi. Karin Jöngren 
har mångårig erfarenhet av ätliga växter visar och berättar vad man kan äta och 
vad man bör undvika. Vi skördar tillsammans och tillreder en ört-raw-food-drink! 
Begränsat deltagarantal. Anmälan till Kajsa Dufbäck, kajsadufback@gmail.com. 
Färsna Gård, Norrtälje kl 10.00–12.00.

Sön 14/5: Håva vattenmonster 
– AKTIVITET FÖR NATURSNOKAR
Det finns en spännande värld under vattnet med dykarbaggar, snäckor och troll-
sländelarver som ser ut som små drakar. Vi håvar tillsammans upp en del av vat-
tendjuren, samlar i baljor och lär oss mer om dem.  Sen släpper vi ut dem i friheten 
igen. Vill du vara med? Natursnokarna är nyfikna barn 4–12 år i sällskap med en 
vuxen, välkommen! Flytväst finns att låna. Tid: kl. 10:30–13:00. Plats: Erkenlabora-
toriet, Norra Malmavägen 45, Svanberga. Begränsat deltagarantal. Ta med matsäck 
och oömma kläder. Anmäl dig till Johanna. Ansvariga: Johanna Nordlund, pantu-
lin@hotmail.com, 0733-544003 och Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.se, 
073-573 73 21.

Sön 21/5: Blomsterparadiset Sundskär
Följ med ut till Sundskär i Roslagens skärgård! Vi tittar hur växterna har gynnats av 
Olle Severins arbete med lie och slåtter på ön. Olle som fick Naturvårdspriset 2016 
kommer själv att vara med oss även visa oss orkidéer och andra växter. Per Bengt-
son är vår växtguide. Samling på parkeringen vid Friskis&Svettis Norrtälje Sport-
centrum, kl. 09:00 för samåkning. Eller vid taxibåt i Räfsnäs 9.20. Heldagsaktivitet. 
Ta med 200 kr i kontanter för taxibåten, matsäck, stövlar och kläder efter väder. 
OBS! Begränsat deltagarantal. Anmälan till Lasse Björklund, lasse197@outlook.com.

Mån 5/6: Världsmiljödagen på Färsna 
– naturstig och underhållning vid elden
Välkommen på en kväll i det försommarvackra Färsnaområdet, som är så värde-
fullt att det borde bli naturreservat. Vi arrangerar en naturstig bara för en kväll, 
där du upplever området – och även kan svara på tipsfrågor för stora och små. 
Sen blir det samling kring elden vid Färsna gård, utdelning av fina priser och 
underhållning! 

18.00–19.00: Naturstig och tipspromenad, ca 2 km vandring. Tipspromenaden 
är för vuxna men det finns också frågor för barn (ca 5–12 år). 
19.00–20.00: Samling kring elden vid Färsna. En artist framträder, som en 
hyllning till världsmiljödagen! Ta gärna med egen fika.

Om det är regn sker aktiviteten i Cafe Tupplidret. Arrangeras av skogsgruppen. 
Kontaktperson: Hilde Nystad, hnystad@gmail.com, 073-6833565.

Fre 25/8: Bat night 
i Mörby slottsruin
Fladdermöss är spännande och okända djur för de flesta. Fladdermusexperten 
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. Föranmälan till per@gronide.se, 0709-46 88 51. 

Sön 10/9: Lieslåtter på Väddö
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. Medtag fika, stövlar och oömma 
kläder. Om vädret är ogynnsamt kan datumet ändras. Föranmälan till Sean Dager-
man, perestrojka100@gmail.com, 073-052 72 01.

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. 

I SAMARBETE MED:


