Verksamhetsberättelse år 2017
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Roslagen, lokal krets hemmahörande i Norrtälje
kommun, i Naturskyddsföreningen avger härmed verksamhetsberättelse för sitt 47:e
verksamhetsår.

Medlemmar


Föreningen har enligt utdrag ur medlemsregistret mars 2018 totalt 1704 medlemmar och
har minskat med 91 medlemmar sedan året innan. Av dessa är 1019 huvudmedlemmar,
685 familjemedlemmar, samt 4 st hedersmedlemmar/ständiga medlemmar.

Förtroendevalda
Styrelsen har haft 10 st protokollförda styrelsemöten:
170117,170228,170329,170403,170503,170529,170823,170913,171018,171123
Vid årsmötet 170313 valdes:
Post
Namn
Ordf
Kristiina Mustonen
Vice ordf
Lasse Björklund
Kassör
Markus Grahn
Ledamot
Veronika Areskoug
Ledamot
Sean Dagerman
Ledamot
Nils Edberg
Ledamot
Hilde Nystad
Ledamot
Charles Yamuremye
Suppleant
Kajsa Dufbäck
Suppleant
Katja Wiezell
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning
Valberedning

Vald till
2018
2019
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2018
2018

Dan Johansson
Susanne Ortmanns
Suzanne Breitholtz

2018
2018
2018

Yvonne Larsson
Birjer Johnsson

2018
2018

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

Information
Program
Två programblad har skickats ut till medlemmarna, ett för våren och ett för hösten 2017.
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Webbsida och sociala medier
 Anette Mustonen har ansvarat för kretsens webbsida som informerat om vår verksamhet,
www.roslagen.naturskyddsforeningen.se. Även Kristiina Mustonen och Lasse Björklund
har kunnat uppdatera hemsidan.
 Kristiina har också drivit Facebooksidorna ”Naturskyddsföreningen Roslagen” med 480
följare, ”Skydda Färsna” med 264 följare. Katja Wiezell har tagit över ansvaret för
facebook uppdateringarna fr.o.m hösten 2017.
Debattartiklar och mediainslag
 Exploateringen av Kvisthamrabacken/Björnö i NT tillsammans med ROF och
friluftsfrämjandet
 Småskalig vattenkraft/ Regeringens förslag om ny lagstiftning angående vattenkraft i
NT tillsammans med Skeboåns sportfiske och Älvräddarna

Verksamhet
Kläppenstugan
 Förhandlingar med kommunen om nytt avtal har under året skett via Lasse Björklund,
och även Nils Edberg och stugvärd Peter Forslund har deltagit. Det nya avtalet som
träder i kraft 2018 innehåller 10 års hyresperioder, rimlig hyra, kunna tillåta andra
föreningar därute ff.a. barn & ungdom, samt en del andra förbättringar.
 Under 2017 har Kläppenstugan varit uthyrd 7 av 8 högsäsongsveckor, samt 4 helger.
 Årets ideella arbeten har bland annat varit reparation av trappa och allmän uppröjning
runt sjöboden, brygginspektion, nytt glas till braskamin och diverse underhåll. Stort tack
till vår stugvärd Peter!
Roslagens naturvårdspris
 Naturvårdspriset delades ut för 30e året i samarbete med Norrtelje Tidning. Bland de
nominerade kandidaterna för 2017 tilldelades priset Roslagsmjölksbonden Fredrik
Reinsson efter en omröstning bland NTs läsare. Motiveringen löd: ”För deltagandet i
Roslagsmjölk, en satsning på lokal och småskalig distribution av mjölk från KRAVgodkända gårdar i Roslagen. ”Priset delades ut på Nationaldagen 6/6 i Societetsparken i
samarbete med Norrtelje Tidning.
Genomförda programpunkter
Under året har följande programpunkter genomförts:

170307
170313
170401
170408
170422
170506
170514
170521
170605
170825
170910
170930
171008
171015
171026

Ugglesafari-INSTÄLLD
Årsmöte och strömmande vatten
Tur till värdefull skog
Rensa Norrtäljevikens stränder
Klädbytardag
Gör din egen rawfood
Håva vattenmonster
Blomsterparadiset Sundskär
Världsmiljödag på Färsna
Batnight i Mörby slottsruin
Slåtter på Marn
Besök Billinge gård
Hjälp öringarna i Skeboån- INSTÄLLD
Gör Norrtäljån ren
Rätt med lite kött
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Deltagare
0
25
15
3
300
15
15
20
14
16
7
16
0
3
10

171126
171112
171202
171207
171210
171216

Exkursion till Bellberget
Röjardag Hasselhorn
Julmarknad på Färsna
Bio ”En obekväm uppföjare”
Rylexkursion
Leksaks-och barnboksbyte

5
7
125
75
6
50

Grupper
Skogsgruppen
Hilde Nystad har lett skogsgruppen. Har haft utflykt till värdefull skog 170401, arrangerat
Världsmiljödagen på Färsna Gård 170605 och haft en röjardag vid Hasselhorn 171112. Här
kom vi också med förslag på åtgärder som kan tänkas göra där med stöd från Alvins fond
(fixa spänger, vindskydd etc). Skogsgruppen hade även en exkursion till det vackra
naturreservatet Bellberget 171126, och en rylexkursion 171210, där vi letade efter ryl på
tidigare kända lokaler i kommunen (tyvärr återfanns den inte denna dag).

Solgruppen
Lasse Björklund har lett arbetsgruppen för solceller som har haft 6 möten under 2017 samt
medverkat på Roslagen Expo samt på ett nytt solseminarium i Energi- och
klimatrådgivningens regi. Gruppen har även gjort ett par studiebesök på andra kommuners
solverksamheter. Påverkan och information är huvudsyften med gruppen som utökat
webbinfo nu även för bostadsrättsföreningar.
Natursnokarna
Johanna Pantulin och Lina Törnqvist har varit ansvariga för att leda arbetet. Det
genomfördes en aktivitet: Håva vattenmonster på Erkenlaboratoriet den 14 maj.
Kemikaliegruppen
Arrangerade ett leksaks- och barnboksbyte 171216 på Stadsbiblioteket i Norrtälje i
samarbete med Studiefrämjandet och Norrtälje Kommun. Syftet var minskad konsumtion,
utrensning av gamla ”farliga” leksaker och att delge information kring skadliga kemikalier i
leksaker.

Projekt
Schysst sommar
Föreningen har genomfört projekt Schysst sommar i Roslagen under 2017. Projektet har
genomförts i samarbete med Studiefrämjandet och FN-föreningen. Schysst sommar har
genomfört 8 st aktiviteter.
 Skridskoåkning
 Innebandy, fotboll och volleyboll
 Klädbytardagen
 Volleyboll
 Nationaldagen i Svanberga Vikingabyn
 Arholma
 Erkenfiske
 Bio ”En obekväm uppföljare”
 Leksaksbyte
Aziza Kh och Mohammad Alami har varit projektledare.
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Matsvinnstävling
 Alla fjärdeklassare i kommunen bjöds att delta i tävlingen som gick ut på att minska
andelen mat som släng. Detta i samarbete med Studiefrämjandet och Norrtälje
kommun. Tanken är att göra tävlingen återkommande varje år. Veronica har ansvarat
för projektet.

Remisser och yttranden


Yttrande till miljödomstolen för att stoppa om nyexploateringen av slutbehandlad
grustäkt i Ledinge



Hemställan om formellt skydd gällande Grisseludden på Singö till Länsstyrelsen i
samarbete med ROF



Hemställan om formellt skydd gällande ett strandnära skogsområde på Vätö till
Länsstyrelsen i samarbete med Naturskyddsföreningen i Stockholms län



Hilde och Kristiina har skrivit en hemställan till Länsstyrelsen om att upprätta
naturreservat i en mycket fin skog i Björhövda. Även en hemställan har skickats till
Skogsstyrelsen om att göra en ny nyckelbiotopsinventering där.

Tack till alla medverkande för fantastiska insatser!
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