
Detta är Roslagens Naturskyddsförenings programblad och du är 
varmt välkommen att vara med på alla aktiviteter. Här nedan ser du 
några exempel på aktiviteter från 2018. 

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

Välkommen på alla aktiviteter
Håll utkik efter fler evenemang på Facebook och i din e-post så du inte mis-
sar någonting! 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 
elektricitet men en fantastisk skärgårdsnatur. Båttransport dit ordnar du 
själv. Husdjur får ej tas med. Vid bokning gäller först till kvarn och fören-
ingsverksamhet prioriteras under lågsäsong. Hyran är 2000 kr för en vecka 
(lör-lör) under högsäsong 23/6–17/8 2019. 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:  Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com 073-586 22 49
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: Kajsa Dufbäck, kajsadufback@gmail.com 073-690 36 88
Ledamot: Katja Wiezell, katjawiezell@hotmail.se 072-500 18 88
Ledamot: Victoria Hellström, victoria.hlstrm@hotmail.com 070-812 51 72
Suppleant: Sofia Gröhn, sofgro@hotmail.com

Våra arbetsgrupper – välkommen med!
Här är de grupperna vi har idag. Saknar du en grupp där du vill engagera 
dig? Mejla till katjawiezell@hotmail.se och berätta!
• NATURSNOKARNA – för barn. Johanna Nordlund, pantulin@hotmail.com
• SKOGSGRUPPEN – för våra skogar. christoffer.hallback@gmail.com 
• SOLCELLSGRUPPEN – för mer solceller. olanordstrand57@gmail.com
• KEMIKALIEGRUPPEN – mindre gifter i vardagen. kajsadufback@gmail.com
• ÅTERVINNINGSGRUPPEN – återvinn mera. katjawiezell@hotmail.se
 • SAMLA SKRÄP-GRUPPEN – håll Roslagen rent. Sean Dagerman perestroj-
ka100@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.  

Höst & vinter 
2018–2019

September 2018

Hej!

Besök hos Katarina Holmgren på Norrtälje Musteri. 

En vattenfladdermus visar upp sig under Bat Night i Mörby slottsruin. 

Roine Karlsson leder vandring på Kläppen vid stugans 30 års jubileum. 

Kläppenstugan nära Söderarm. Du kan hyra den genom oss! 

Naturskyddsföreningen  
Roslagen

Foto: Per Bengtson

Hej! Välkommen på 
rovdjursspårning 
och andra spännande 
aktiviteter.



Naturskyddsföreningen i Roslagen, program höst & vinter 2018–19 

Tors 27/9: Föreläsning 
”Klimatet enligt Kuylenstierna”
Missa inte tillfället att lyssna på en spännande föreläs-
ning av Johan Kuylenstierna, som är chef för Stockholm 
Environment Institute och som utsetts till en av Sveriges 
miljömäktigaste personer. FN-föreningen i Norrtälje ar-
rangerar denna föreläsning och Solcellsgruppen i Ros-
lagens Naturskyddsförening medverkar. Kl 18.30–21.00 
i Roslagens Sparbanks samlingssal på Danskes Gränd 
2, Norrtälje. Anmälan till Ola Nordstrand på olanord-
strand57@gmail.com eller tel 073-586 22 49. 

Tis 9/10: Seminarium 
”Solcellernas många möjligheter”
Det sker just nu en solrevolution. Solceller gör att många 
kan bli elproducenter och därmed bidra till ett hållbart en-
ergisystem. Arrangeras av Energi- och klimatrådgivning-
en i Norrtälje kommun. Roslagens Naturskyddsförenings 
Solcellsgrupp medverkar. Plats: Campus Roslagen, Evert 
Taubes gata 1, kl 17.00–19.00. Anmäl dig till Ola Nordstrand 
på olanordstrand57@gmail.com eller tel 073-586 22 49 om 
du vill komma.

Lör 20/10: Roslagslördag
”Från kulturax till historisk limpa”
Föreläsning av Matti Wiking Leino. Matti berättar om 
spannmålsodlingens betydelse i historien, med tyngd-
punkt på de sorter vi idag kallar för lantsorter. Fram till 
slutet av 1800-talet utgjorde dessa basen i vårt jordbruk. 
Har de någon plats i dagens jordbruk? Vilka värden finns 
det i att bevara dem? Matti berättar om historien och spa-
nar mot framtiden.
 
Föreläsning av Karin Gerhardt. Karin som är biolog med 
starkt intresse för odling och bakning med gamla sorters 
spannmål berättar om bakning med gamla kultursorter 
och bjuder på smakprov. 

Arrangör och plats: Norrtälje Stadsbibliotek. 
Kl 13.00–16.00. Fri entré. 

Mån 12/11: Film 
”Gállok – kampen om sameland”
Unikt tillfälle att se dokumentären om Tor Tourdas kamp 
för naturen i Gállok i Lappland. Tor och många andra käm-
par mot ett gigantiskt gruvprojekt som skulle innebära 
enorma konsekvenser för både naturen, miljön, männis-
korna och rennäringen. Filmen startar kl 18.00 på biograf 
Royal i Norrtälje. Fri entré! Begränsat antal platser. Föran-
mälan till olanordstrand57@gmail.com eller 073-586 22 49 
om du vill komma.

Efter filmen blir det mingel och diskussion med Tor  
Tuorda i näraliggande Galleri Gillet. Vilka lärdomar ska 
vi ta till oss när det gäller mineralbrytning i Roslagen? Vi 
avslutar ca 21.00.  Ett samarbete med Studiefrämjandet. 

Sön 2/12: Utflykt
Adventsvandring vid Erken

Sjön Erken kringgärdas av fina naturreservat som besöks 
av ganska få, trots att de innehåller spännande natur med 
höga naturvärden. Idag besöker vi Naturreservatet Has-
selhorn som bland annat innehåller sällsamma mossor, 
svampar och lavar. Det finns ett vindskydd där vi gör upp 
en värmande eld och bjuder på glögg. (Alkoholfri förstås.) 
Samling vid Hasselhorn kl 10.00. Samåkning arrangeras 
från Norrtälje, parkeringen vid campusrondellen kl 9.30.  
Ta med matsäck, varma kläder och bra skor. Ledare: Chris-
toffer Hallbäck. Begränsat deltagarantal. Föranmälan till 
christoffer.hallback@gmail.com, 070-209 36 42 Turen kan 
ändras beroende på vädret.

Sön 20/1 2019: Utflykt
Spåra rovdjur i Roslagen

I Roslagen finns bland de bästa förutsätt-
ningarna i Sverige att spåra djur om 
det är snö. Här finns utter, lo, varg 
och andra mäktiga djur. Spår- 
och snötillgången avgör vad vi 
inriktar oss på denna dag men 
spännande blir det garante-
rat. Ta med matsäck, varma 
kläder och bra skor. Ledare: 
Per Bengtson. Begränsat del-
tagarantal. Föranmälan till 
per@gronide.se (0709-46 88 
51) om du vill komma. Datu-
met kan komma att ändras om 
det är dåliga snöförhållanden. 

Naturskyddsföreningen 

 Roslagen

Varg
8–11 cm

Lo
7–9 cm

Utter
7–9 cm, framfot

Aktiviteterna sker 
i samarbete med:

Missa inte 
12 november. 

Tor Tuorda 
medverkar

under kvällen!


