
Detta är Roslagens Naturskyddsförenings programblad och du är  
varmt välkommen att vara med på alla aktiviteter. Här nedan ser du 
några bilder från tidigare evenemang.

Avs: Roslagens Naturskyddsförening
c/o Kristiina Mustonen, Ekbacksvägen 39, 764 56 Grisslehamn

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, 
nyheter och händelser. 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 föreningsverk-
samhet prioriteras. Hyran är 2000 kr för en vecka (lör-lör) under högsäsong 
24/6-25/8 2018. Lågsäsong 1500 kr/v eller helghyra 1000 kr. För bokning eller 
frågor så mejla Lasse, som är bokningsansvarig, på lasse197@outlook.com. 

Styrelse i Roslagskretsen
Ordf: Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.se  073-573 73 21 
Vice ordf: Lasse Björklund, lasse197@outlook.com 
Kassör: Markus Grahn, markus.grahn@coompanion.se  0737-72 86 95 
Ledamot: Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com  
Ledamot: Nils Edberg, nils.edberg@gmail.com  0730-59 87 85 
Ledamot: Veronika Areskoug, veronika.areskoug@gmail.com  070-798 43 05 
Ledamot: Charles Yamuremye, yjcharles@yahoo.fr  073-758 92 11
Ledamot: Hilde Nystad, hnystad@gmail.com  073-683 35 65
Suppleant: Kajsa Dufbäck, kajsadufback@gmail.com  073-690 36 88
Suppleant: Katja Wiezell, katjawiezell@hotmail.se  072-500 18 88

Våra arbetsgrupper – välkommen med!
Här är de grupperna vi har idag. Saknar du en grupp där du vill engagera 
dig? Mejla till lasse197@outlook.com och berätta!
• NATURSNOKARNA – för barn. Johanna Nordlund, pantulin@hotmail.com
• SKOGSGRUPPEN – för våra skogar. Hilde Nystad, hnystad@gmail.com 
• SOLCELLSGRUPPEN – för mera sol! Lasse Björklund, lasse197@outlook.com 
• KEMIKALIEGRUPPEN – för minskade gifter i vardagen. Kajsa Dufbäck, 
kajsadufback@gmail.com
• ÅTERVINNINGSGRUPPEN – återvinn mera på alla sätt. Katja Wiezell,  
katjawiezell@hotmail.se
• SAMLA SKRÄP-GRUPPEN – håll Roslagen rent. Sean Dagerman, 
perestrojka100@gmail.com

Så fixar du solceller
Är du intresserad av att skaffa solceller och vill veta hur du gör? Vi har sam-
lat praktisk information på www.roslagen.naturskyddsforeningen.se/solcel-
ler. Nu finns även info om solceller för bostadsrättsföreningar.  

Program vår & sommar 2018

Januari 2018

Hej!

Leksaksbytesdag på Norrtälje Stadsbibliotek december 2017. 

Spännande rovdjusspårning med fina spår av lodjur, januari 2018.

Tidigt vårbesök på Erkenlabbet 2017

En av kalvarna vi fick träffa vid besöket på Billinge gård, aug 2017

Naturskyddsföreningen  
Roslagen

Foto: R
oine K

arlsson

Hej! Träffa mig och 
andra ejdrar den 5 
maj. Välkommen!



Naturskyddsföreningen i Roslagen, program vår & sommar 2018 

Fre 2/3: Ugglesafari 
När mörkret faller besöker vi några platser där vi kan höra flera 
olika ugglearter om vi har tur, exempelvis kattuggla, slaguggla, 
sparvuggla eller pärluggla. Samling i Edsbro kl 18.30 för gemensam 
färd vidare. (Buss 639 går till Edsbro). Ta med varma kläder och fika. 
Föranmälan till Lasse Björklund. Lasse197@outlook.com  Datumet 
kan komma att ändras om det är dåligt uggleväder. 

Ons 14/3: Årsmöte och bin
Kallelse till årsmöte 2018, på Färsna Gård i mangårdsbygnaden, 
Norrtälje. Se dagordning på www.naturskyddsforeningen.se/rosla-
gen. Föredrag om bin: När årsmötets ordinarie punkter är avklarade 
kommer Ola Lundin, forskare på SLU och Tobias Nilsson, Norrtälje 
Naturcentrum, att hålla två separata och spännande föredrag om 
bin. Årsmötet startar kl 18:00 och vi beräknar vara klara ca kl 21:00. 
Vi bjuder på fika. 

Lör 17/3: Besök på äppelmusteriet 
Vi startar besöket i musteridelen där Katarina Holmberg berättar 
om verksamheten och hon visar hur produktionen av must går 
till. Sedan har vi en liten mustprovning där vi får smaka på olika 
sorter. Katarina kommer berätta lite mer ingående t ex vad om vad 
som påverkar mustens karaktär. Vi avslutar med en enkel fika som 
musteriet bjuder på och vill du handla med dig något hem erbjuds 
du 15% rabatt i butiken. Besöket tar ca 1,5 timme och startar kl 15:00. 
Adressen är Estunavägen 53.  För anmälan och information, kon-
takta Katja Wiezell, katjawiezell@hotmail.se eller 0725-001 888. 

Sön 25/3: Naturvård i skogen 
Denna dag ägnar vi åt praktisk naturvård. Vi besöker en skyddad 
skog och utför åtgärder för att förstärka naturvärdena i området i 
samråd med Länsstyrelsen. Arrangeras av skogsgruppen. Samling 
vid parkeringen vid Friskis & Svettis Norrtälje, kl 9,00 för samåk-
ning. Heldagsaktivitet. Ta med matsäck, stövlar, arbetshandskar 
och kläder efter väder. Ta gärna med såg, yxa eller sekatör. Kontakt-
person: Hilde Nystad, hnystad@gmail.com 

Lör 14/4: Kläd- och leksaksbyte 
Välkommen till Folkets hus i Norrtälje lördagen 
den 14 april klockan 10:00–14:00 för att byta kläder 
och leksaker.

Så går det till: 
•  Du tar med dig max tio fina och fräscha plagg  

och max fem hela leksaker. 
• För varje plagg/leksak får du en biljett som 

du kan byta mot ett nytt plagg/en ny  
leksak. 

• Plagg/leksaker som ingen väljer skänks 
till välgörande ändamål. Du får inte 
tillbaka kläderna/leksakerna.

•  Inlämning på Folkets Hus även på fre 
13/4 kl. 16:00–18:00. 

• Leksakerna du tar med bör vara CE-
märkta och tillverkade år 2013 eller 
senare.

• OBS: Inga barnkläder eller underkläder.
• Det är helt gratis. 

Vill du vara med och hjälpa till? Vi behöver 
vara många funktionärer som hjälper till så 
anmäl dig gärna till: Kristiina Mustonen, kristiina.
mustonen@live.se  073-573 73 21 eller KajsaDufbäck, 
kajsadufback@gmail.com, tel 073-690 36 88. Aktiviteten  
genomförs i samarbete med Studiefrämjandet  
och Norrtälje kommun. 
 

Sön 22/4: På jakt efter bombmurklan              
Vi ger oss ut på skogsexkursion för att finna den säregna svampen 
bombmurkla som liknar en chokladbakelse. Den är mycket sällsynt 
och trivs bara i de absolut finaste skogarna. Vandringen kan gå genom 
krävande terräng. Arrangeras av skogsgruppen. Samling på parkeringen 
vid Friskis & Svettis Norrtälje, kl. 09:00 för samåkning. Heldagsaktivitet. 
Ta med matsäck, stövlar och kläder efter väder. Kontaktperson Hilde 
Nystad, hnystad@gmail.com, 073-683 35 65.

Sön 29/4: Naturvandring på Nordrona 
Vi vandrar genom skogen på Nordrona och kikar på höga naturvärden. 
Tillsammans hjälps vi åt att finna hotade och skyddsvärda arter. Krä-
vande terräng kan förekomma. Arrangeras av skogsgruppen. Samling 
på parkeringen vid busstopp: Vakten, Norrtälje, kl. 09:00. Heldagsaktivi-
tet. Ta med matsäck, stövlar och kläder efter väder. Kontaktperson Hilde 
Nystad, hnystad@gmail.com, 073-683 35 65.

Lör 5/5: Ejder- och alfågelmorgon
Häng med en tidig vårmorgon till Rådmansö med Roine Karlsson då vi 
förhoppningsvis kommer kunna studera ejder och alfågel från bryg-
gan och kanske få se ådor som ruvar om vi har lite tur. Havsörn kan 
nog också visa upp sig. Samling vid Östernäs brygga senast kl 06:00. 
Välkommen! För mer info: Roine Karlsson, roines.foto@gmail.com, tel 
070-3144943.

Lör 12/5: Besök på  Erkenlaboratoriet
Följ med på ett spännande besök på Erkenlaboratioriet där interna-
tionellt viktig forskning bedrivs. Prof. Kurt Pettersson visar oss runt 
och berättar om verksamheten som handlar om   bl a undervisning av 
studenter, uppdragsverksamhet med vattenanknytning och internatio-
nellt känd forskning i limnologi. På stationen genomförs även pedago-
gisk verksamhet i form av vattendagar till barn från förskoleåldern till 
gymnasiestudenter. Ta med fikakorg och kläder efter väder då vi gör 

en liten promenad i området. För mer info och anmälan: Kristiina.
mustonen@live.se eller 0735-73 73 21. Platsen är Erkenlaboratoriet 

vid Svanberga. Tid kl 11:00–13:00. 

Sön 10/6: Kläppenstugan 30-år!
Nu firar vår fantastiska stuga på ön Kläppen 30 år! Följ med 
ut och njut av naturen i det yttersta havsbandet. RNF började 
redan 1988 att renovera stugan på ön Kläppen från grunden. 
Oräkneliga timmar av arbete har lagts ner under åren och idag 

kan medlemmar och ungdomar få hyra och uppleva skärgårds-
liv i det yttersta havsbandet. Följ med och hör fotografen Roine 

Karlsson berätta den spännande historien om stugan och ön, 
upplev fågelliv och skärgårdsnatur. Ha med matsäck. Kostnad 350 

kr/person för taxibåt. Samåkning från Norrtälje kl 09:00 och vi räknar 
vara tillbaka ca kl 17:00. Begränsat antal deltagare. Föranmälan och ev 
frågor till Lasse, lasse197@outlook.com. Mer detaljer fås vid anmälan 
eller förfrågan. 

Fre 24/8: Bat night i Mörby slottsruin 
Fladdermöss är spännande och okända djur för de flesta. Fladdermus-
experten Marie Nedinge berättar om dessa hemlighetsfulla djur i en av 
landets främsta fladdermuslokaler – Mörby slottsruin vid Skedviken 
nordväst om Rimbo. Vi fikar och sedan går vi ut och pejlar efter flad-
dermöss i sommarnatten med hjälp av ultraljudsdetektor. Dessutom 
visar vi hur man bygger en fladdermusholk som gynnar fladdermössen. 
Samling kl 19:30 vid Fasterna kyrka, slut ca 22:30. Samåkning ordnas. 
Deltagarantalet är begränsat. Alla över 7 år är välkomna. Föranmälan 
till per@gronide.se tel 0709-468851

Lör 1/9: 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 Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com, tel. 
073-05 27 201.

+ Klimatmöte inför valet 
I början av september är det nytt val och vi vill kolla med politikerna 
vilka miljöfrågor de vill driva under valperioden. Mer info om var, när 
och hur läggs ut på vår webbsida och på Facebook. Vill du vara med och 
hjälpa till? Kontakta Ola på olanordstrand@gmail.com. 


