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Verksamhetsberättelse år 2016 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Roslagen, lokal krets hemmahörande i Norrtälje 
kommun, i Naturskyddsföreningen avger härmed verksamhetsberättelse för sitt 46:e 
verksamhetsår.  
 

Medlemmar 
• Föreningen har enligt utdrag ur medlemsregistret februari 2017 totalt 1795 medlemmar 

och har minskat med 32 medlemmar sedan året innan. Av dessa är 1084 
huvudmedlemmar, 707 familjemedlemmar, samt 4 st hedersmedlemmar/ständiga 
medlemmar. Anledningen till minskningen under 2016 kan vara att medlemsantalet 
ökade kraftigt under föregående år på grund av aktiv medlemsvärvning.  

Förtroendevalda 
Styrelsen har haft 8 st protokollförda styrelsemöten: 160119, 160210, 160412, 160518, 
160628, 160830, 161012 och 161116. 
. 

Vid årsmötet 160322 valdes: 
Post Namn Vald till 
Ordf Per Bengtson 2017 
Vice ordf Kristiina Mustonen 2017 
Kassör Markus Grahn 2018 
Ledamot Veronika Areskoug 2018 
Ledamot Sean Dagerman 2018 
Ledamot Nils Edberg 2017 
Ledamot Kajsa Nyberg 2017 
Ledamot Lasse Björklund 2017 
Suppleant Lilian Johansson 2017 
Suppleant Kajsa Dufbäck 2017 
   
Revisor Dan Johansson 2017 
Revisor Susanne Ortmanns 2017 
Revisor-
suppleant 

Suzanne Breitholtz 2017 

Valberedning Yvonne Larsson 2017 
Valberedning Birjer Johnsson 2017 

 

RNF har varit representerade i: 
• Norrtälje Naturvårdsstiftelse: Nils Edberg (ordinarie) Rolf Embro (suppleant).  
• Ängsö skötselråd: Kjell Färnkvist.  
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Information 

Program 
Två programblad har skickats ut till medlemmarna, ett för våren och ett för hösten 2016. 

Webbsida och sociala medier 
• Kristiina Mustonen har ansvarat för kretsens webbsida som informerat om vår 

verksamhet, www.roslagen.naturskyddsforeningen.se. 
• Kristiina har också drivit Facebooksidorna ”Naturskyddsföreningen Roslagen” med 390 

följare, ”Skydda Färsna” med 245 följare. 

Debattartiklar och mediainslag 
• Norrtälje tidning har vid ett flertal tillfällen berättat om våra frågor, exempelvis vårt arbete 

för att rädda Storberget vid Nordrona, miljöträdgårdar, giftfri förskola, Roslagens 
Naturvårdspris. 

• Roslagen Runt har i september skrivit en artikel om skogsseminariet. 
• Roslagen Runt har i april intervjuat Kajsa Dufbäck om tips för en giftfri vardag. 
• Insändare NT Lommarstranden och grönstrukturstrategi i samarbete med ROF och 

friluftsfrämjandet, dec 2016.  
• Insändare NT Skydda Grindskogen i samarbete med ROF 2015-05-21 
• NT artikel om Kläppenstugan 2016-05-30 
• NT artikel om hyggesfritt skogsbruksseminarium 2016-10-05,  
• NT insändare om solseminariet 2016-11-30 av Bosse Blideman 
• NT artikel om solseminariet av Ola Nordlund, (Publicerades januari 2017.) 
• NT artikel om Ängsö nationalpark och Naturskyddsföreningen 2016-05-30. 
 

Verksamhet  

Storberget Nordrona 
Genom ett bra samarbete med ROF och Friluftsfrämjandet har vi påtalat värdet av 
Storberget på Nordona. Berget har höga naturvärden och värden för friluftslivet och hotades 
av exploatering. I planprocessen där vi deltagit i en samrådsgrupp har nu 
områdesplaneringen gjorts om så att berget ser ut att kunna räddas. 

Kläppenstugan 
• Föreningen har arrenderat stugan sedan 1987 och lagt ner stora arbetsinsatser och 

kostnader på renovering. Kommunen sade sagt upp avtalet till 2013-12-31, men 
föreningen överklagade och ärendet behandlades i tidsödande förhandlingar i 
Hyresnämnden under hösten 2013 och våren 2014. Föreningen vann och fick förlängt 
kontrakt. Under 2015 har ett möte i positiv anda genomförts med kommunledningen 
2015-01-28 om en långsiktig lösning, samt ett möte med tjänstemän 2015-06-25. Under 
2016 har, trots påstötningar på kommunen, inget nytt möte genomförs. 

• Under 2016 har Kläppenstugan varit uthyrd under under 7 av 8 veckor, samt 6 helger. 
• Peter Forslund har varit stugvärd. Årets ideella arbeten har bland annat varit byte till ny 

entrédörr, reparation av spänger och diverse städning och underhåll. 

Roslagens naturvårdspris 
• Naturvårdspriset delades ut för 29e året i samarbete med Norrtelje Tidning. Bland fyra 

nominerade kandidater för 2016 tilldelades priset Olle Severin efter en omröstning bland 
NTs läsare. Motiveringen från juryn var ” Motiveringen till att Olle Severin nominerats till 
priset är: "För att han återskapar förfädernas gamla kulturmarker på Sundskär med lie, 
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såg och slåtterbalk". Priset delades ut på Nationaldagen 6/6 i Societetsparken i 
samarbete med Norrtelje Tidning.  

Genomförda programpunkter 
Under året har följande programpunkter genomförts: 
 
  Deltagare 
160207 Natursnokarna spåra i snö 11 
160220 Florarna 4 
160308 Ugglesafari 26 
160315 Plastbanta – giftfri förskola 26 
160322 Årsmöte och fågelfotografering 31 
160406 Ägodela 15 
160416 Klädbytardag 500 
160612 Väddös blomsterparadis 16 
160821 Ängsö nationalpark 6 
160910-11 Paddling – inställd 0 
160918 Slåtter på Marn 9 
161003 Hyggesfritt skogsbruk – seminarium 120 
161009 Svampar i Sunnarbyskogen 16 
161016 Vandring längs Roslagsleden 8 
161023 Natursnokarna – skapa en höstväv –

 inställd 
0 

161027 Tillverka egen ekokosmetika 30 
161029 Studiebesök hyggesfritt 16 
161114 This changes everything - klimatträff –  68 
161124 Solceller – på ditt tak? 84 
  986 
 

Grupper 

Skogsgruppen 
Har arrangerat seminarium om hyggesfritt skogsbruk 161003 samt fältbesök på hyggesfritt 
skogsbruk 161029.  

Solgruppen 
Lasse Björklund har lett en arbetsgrupp inom förnyelsebar energi som har haft 5 möten samt 
arrangerat nytt seminarium om solceller 161124 i samarbete med Norrtälje kommun och 
Campus Roslagen.  

Natursnokarna 
Johanna Pantulin och Lina Törnqvist har varit ansvariga för att leda arbetet. Man har planerat 
två aktiviteter, 160410 Vårspaning och 161023 Skapa en höstväv. (De senare ställdes in pga 
sjukdom.) 

Extern medverkan 
Per Bengtson har föreläst för Rotary om bin och ekosystemtjänster 161117 på Rotary. 
Per Bengtson har föreläst vid seminariet "Biologisk mångfald – varför och hur då?" på 
Campus Roslagen 160609. 
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Projekt 

Schysst sommar 
Föreningen har genomfört projekt Schysst sommar i Roslagen under 2016, som fick stöd 
från riksföreningen med 50000 kr. Projektet har genomförts i samarbete med 
Studiefrämjandet och FN-föreningen. Schysst sommar har genomfört sju aktiviteter.  

• Skridskor mars – 28 deltagare 
• Klädbytardagen – 8 funktionärer 
• Segling juni – 13 deltagare 
• Beach volleyboll – 36 deltagare 
• Riddersholm cykel – 8 deltagare 
• Paddling i Broströmmen – 14 deltagare 
• Bio – 6 deltagare 

Maria Nyström och Mohammad Alami har varit projektledare. 

Hyggesfritt skogsbruk  
Under sommaren och hösten genomfördes projektet Hyggesfritt skogsbruk, som fick stöd av 
riksföreningen med 15000 kr. Aktiviteter var ett seminarium med 120 deltagare, samt ett 
fältbesök med 12 deltagare. Projektet genomfördes i samarbete med Norrtälje 
Naturvårdsstiftelse, Studiefrämjandet samt under seminariet även med flera skogsbolag. 
Projektledare har varit Lasse Björklund från RNF och Ida Dahl från Naturvårdsstiftelsen. 

Norrtälje Cyklar 
RNF står bakom uppropet för mer och säkrare cykelvägar – Norrtälje Cyklar – ett samarbete 
med ett femtiotal föreningar i Norrtälje.  

• 29 juli hölls cykelmanifestationen Norrtälje cyklar i hela kommunen, med fina priser till 
de som cyklade till caféer. 

• 20 augusti hölls Elmstadalen – ett arrangemang dit politiska partier bjöds in.  
RNF stödde verksamheten med 5000 kr, som bland annat användes till en annons för 
cykelmanifestationen. 

Giftfri förskola 
Informationskväll 160315: En informationskväll genomfördes på Café Chocolate i Rimbo om 
kampanjen Giftfri Förskola som riksföreningen driver. Både allmänhet och förskolepersonal 
var på plats och fick inspiration till att börja inventera och rensa.  
 
Inventering 160331: Efter "Giftkvällen" fick Kajsa Dufbäck kontakt med Vildnissarnas 
Förskola i Solbacka Strand som gick med på att göra en inventering av deras förskola för att 
samtidigt rensa ut och minimera skadliga produkter. Norrtelje Tidning var på plats och gjorde 
ett reportage om inventeringen. 
 
Roslagen Runt skrev i april en artikel i april 2016 om giftminimering där Kajsa Dufbäck 
delade med sig av enkla tips att tänka på när man börjar. 
 
Arbetet med giftfri förskola har letts av Kajsa Dufbäck. Naturskyddsföreningen i Roslagen har 
legat på Norrtälje Kommun för att börja arbeta för giftfri förskola och under hösten 
meddelande kommunen att de nu är igång med arbetet och har börjat inventera sina 
förskolor. Sannolikt har föreningens påtryckningar bidragit till detta! 
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Remisser och yttranden 

Skrivelser till kommunen 
• Granparken skrivelse ROF&RNF 2016-05-02: Skrivelse om att inte bebygga Granparken 

i Norrtälje, 
• Brev om Kläppenstugan 2016-05-18 
• Hemställan Storberget Norrtälje 2016-06-29: Skrivelse om att Storberget på Nordrona 

bör skyddas från exploatering. 
 
_____________________________ 
 
Tack till alla medverkande för fantastiska insatser! 
 
 
Styrelsen för Roslagens Naturskyddsförening 2017-02-28 
 
 
Per Bengtson 
 
 
Veronika Areskoug 
 
 
Kajsa Nyberg 
 

Kristiina Mustonen 
 
 
Sean Dagerman  
 
 
Lasse Björklund 

Markus Grahn 
 
 
Nils Edberg 
 
 
Kajsa Dufbäck 

 
Lilian Johansson 


