
Avs: Roslagens Naturskyddsförening
c/o Ola Nordstrand, Gransätersgatan 2B, 761 32 Norrtälje

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 och nyheter. 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 22/6-24/8 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 t.o.m årsmötet 13 mars
Ordf: Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.se, 073-573 73 21 
Vice ordf: Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49
Ledamot: Kajsa Dufbäck, kajsadufback@gmail.com, 073 690 36 88
Ledamot: Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com 
Ledamot: Katja Wiezell, katjawiezell@hotmail.se, 072 500 18 88
Ledamot: Veronika Areskoug, veronika.areskoug@gmail.com, 070 798 43 05 
Ledamot: Victoria Hellström, victoria.hlstrm@hotmail.com, 070 812 51 72
Ledamot: Hilde Nystad, hnystad@gmail.com, 073-683 35 65
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 Ola Nordstrand 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 – kontakta Sean Dagerman, 
perestrojka100@gmail.com
KLIMATGRUPPEN – rädda klimatet! – olanordstrand57@gmail.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.naturskyddsforening-
en.se/solceller Det finns även info för bostadsrättsföreningar. 
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Söndag 19/5: Naturvandring 
Riddersholm och Strömsborg
Häng med på vandring i naturreservatet Riddersholm där vi spen-
derar dagen med att avnjuta Sveriges största bestånd av gullvivor. 
Vi vandrar också i området för att ta del och njuta av lövlundar 
bestående av ask och mycket gammal ek. Under vandringen gör vi 
också ett besök på Strömsborgsgården.

Vi gör även ett besök på Gunnarsmaren som är ett pågående LONA-
projekt som syftar till att restaurera och återställa Gunnarsmaren till 
sin forna glans!

Kläder för väder, och är det för hemskt väder kan datumet komma 
att flyttas.

Samling vid Långövägens parkering vid småbåtshamnen, Ridders-
holm, kl 12.00. Anmälan och ev frågor: Christoffer Hallbäck, christoffer.
hallback@gmail.com.

Lördag 25/5: Familjedag 
Upplev Färsna gård
Vi samlas vid Färsna gård kl 10.00 för att gå till ett närbeläget 
vindskydd. Vi kommer där att grilla, gå tipspromenad, bygga holkar 
och helt kort göra spontana saker i naturen runt omkring. Ta med 
matsäck, något att grilla och ha gärna oömma kläder efter väder. 
För mer info: Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com, tel: 073 
586 22 49.

Lördag 15/6: Naturvandring 
Fantastiska orkideer i Häverö-Bergby 
Vandra in i ett orkidéparadis på fäbodmark. Kring den lilla igenväx-
ande sjön Lövfjärden frodas många av våra vackraste orkidéarter. 
Söder om sjön är det enklast att gå och här finns tusentals guldgula 
guckuskobestånd om våren. Naturreservatet har en av Sveriges 
rikaste förekomster av vår största orkidé, guckusko. Den blommar 
här årligen i ca 1 000 exemplar. Hit tänker vi styra kosan den 15 juni 
och enklast är att vi samlas vid ICA i Älmsta för samåkning kl 10.00. 
Ta med matsäck och vandringståliga kläder. Anmälan och info: Ola 
Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49.

Lördag 7/9: Med lie och räfsa
Slåtter på Väddös finaste orkidekärr
Hjälp till och gör en viktig och rolig naturvårdsinsats när vi hjälps 
åt att slå och kratta Marn, ett av de artrikaste orkidékärren i kom-
munen som ligger på Väddö nära Senneby. Ta gärna med kratta 
eller lie om du har. Efter slåttern, som tar ett par timmar, fikar vi till-
sammans i grönskan. Samling vid Senneby Trädgård kl 10.00. Med-
tag fika, stövlar och oömma kläder. Om vädret är ogynnsamt kan 
datumet ändras. Föranmälan till Sean Dagerman, perestrojka100@
gmail.com, 073-05 27 201.

Hej! 
Välkommen på 

massor av spännande 

aktiviteter.
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Onsdag 13/3: Årsmöte  
och filmen ”Levande Taiga”
Kallelse till årsmöte 2019, på Färsna gård i mangårdsbyggna-
den, Norrtälje. Dagordning hittar du på www.naturskyddsfo-
reningen.se/roslagen. Efter årsmötesförhandlingarna kommer 
Andreas Öster att visa filmen ”Levande Taiga” och sedan berätta 
om branden i Trängslet 2018 – hur det uppstår nytt liv efter en 
brand i skog och mark. Garanterat spännande och intressant.
Årsmötet startar kl 18.00 och vi beräknar vara klara senast kl 
21.00. Varmt välkomna!

Fredag 15/3: Manifestation 
Klimataktion med musik på torget 
Klimatgruppen i Roslagens Naturskyddsförening bjuder in till 
en internationell klimataktion kl 15.00-17.00 på Stora torget i 
Norrtälje. Michael Blum kommer att vara konferencier, det blir 
allsång/körsång för klimatet liksom konst och annan kultur för 
klimatet, och eventuellt har vi politiker på plats som svarar på 
farågor om bland annat klimatmål för kommunen.

Lördag 23/3: Utbildningsdag
Bli klimatinspiratör!
Det här blir en heldag där du får lära dig om hur vi kan inspi-
rera oss själva och andra att kämpa för klimatet. Vi håller till på 
Färsna gård, och startar kl 10.30 och beräknas vara klara kl 16.30 
med ett avbrott för lunch/fika. Det är Torbjörn Vennström från 
Klimataktion som kommer att finnas på plats och inspirera oss. 
Deltagaravgiften 150 kr sätter du in på bg 286-2423 eller swis-
har till 1231493089. Anmälan till Jörg Hellkvist på jorg@riseup.
net senast den 10 mars. För mer info: Ola Nordstrand, olanord-
strand57@gmail.com, 073 586 22 49. 

Lördag 30/3: Seminarium
Norrtäljes klimat & miljöarbete
I samarbete med solcellsgruppen arrangerar FN-föreningen i 
Norrtälje Klimat- och miljömöte på Campus Roslagen, i aulan 
”Havet” plan 2, Astrid Lindgrens gata 2A, kl 11.00–16.00. Staffan 
Laestadius, professor från KTH och författare till boken Kli-
matet och omställningen, inleder dagen, och därefter berättar 
Maria Gardfjell om ”Så här gjorde vi i Uppsala” – världens mest 
klimatsmarta stad 2018, följd av Dan Johansson från Senneby 
Trädgård, ”Kommunens inverkan på mat och jordbruk” och 
avslutningsvis Per Bengtson, ”Vad vi kan göra som privatperso-
ner”. Allmänhet och politiker är inbjudna.

Lördag 6/4: Kom till kommunhuset 
Kläd- och leksaksbytardag
Välkommen till Norrtälje kommunhus, Estunavägen 14, lörda-
gen den 6 april klockan 10.00–14.00 för att byta barn-, vuxenklä-
der och leksaker. Caféet håller öppet!

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

leksaker.
• För varje klädesplagg/leksak får du en biljett som du kan byta 

mot en ny artikel.
• Artiklar som ingen väljer skänks till välgörande ändamål. Du 

får inte tillbaka de artiklar du lämnat in.
• Det är helt gratis, inga pengar inblandade.
• Tipsrunda med chans att vinna extra bytesbiljetter varje 

timme.
• Sagostund kl 12.00
• Ansiktsmålning kl 13.00
• Inlämning av kläder i kommunhuset även på fre-

dagen den 5/4 kl. 15.00–17.00 
• OBS: Inga underkläder, badkläder, vagnar, bilstolar 

eller sportutrustning. Leksakerna ska vara CE-märkta.
 
Vill du vara med och hjälpa till? Anmäl dig gärna till: Kajsa Duf-
bäck, kajsadufback@gmail.com, tel 073-690 36 88 eller Hanna 
Netteberg, hanna.netteberg@norrtalje.se, tel 0176-28 13 57. 
Aktiviteten genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och 
Norrtälje kommun.

Lördag 27/4: Stadsnära utflykt
Upptäck och utforska Tallhöjden 
Tallhöjden är en liten hotad skog i närheten av centrala Norr-
tälje stad. Det finns byggplaner här som vi gärna vill bidra till att 
stoppa. Kom med och upptäck och utforska Tallhöjden tillsam-
mans med Naturskyddsföreningen och fornminnesföreningen. 
Carina A Hagström från fornminnesföreningen, berättar om de 
fornminnen som finns och vi strövar runt i den här skogen som 
är så viktig för stadsnära rekreation och lek. Kanske hittar vi en 
bombmurkla? Samling vid Rodenkyrkan kl 10.00, och därifrån en 
kort promenad till skogen. Den här aktiviteten passar alla stor-
lekar och åldrar. Ta med matsäck, och finns det plats och tid blir 
det kanske en liten grillbrasa. För mer info: Victoria Hellström, 
victoria.hlstrm@hotmail.com, 070 812 51 72.

Söndag 5/5: Fågelupplevelse
Ejder- och alfågelmorgon
Häng med en tidig vårmorgon till Rådmansö med Roine Karls-
son, då vi förhoppningsvis kommer att kunna studera ejder och 
alfågel från bryggan och kanske se ådor som ruvar, om vi har lite 
tur. Havsörn kan nog också visa upp sig. Samling vid Östernäs 
brygga senast kl 06.00. P-plats finns till vänster en bit före bryg-
gan och sedan en kort promenad. Ta gärna med matsäck. För 
mer info: Roine Karlsson, roines.foto@gmail.com, 070 314 49 43.

Tisdag 7/5: Favorit i repris! 
Solcellsseminarium
Lars Andrén gjorde succé när han under hösten 2018 föreläste 
om solenergi i Campus aula ”Havet”, och nu är det dags igen. 
Energi- och klimatrådgivningen arrangerar och solcellsgrup-
pen i Roslagens Naturskyddsförening kommer att medverka 
tillsammans med ett antal utställare med fokus på solenergi. Kl 
17.00–18.00 är det minimässa, kl 18.00-19.15 seminarium och från 
kl 19.15 frågestund. Anmälan på www.energiradgivningen.se el-
ler på tel 08-29 11 29 eller till Ola Nordstrand, olanordstrand57@
gmail.com, 073 586 22 49. Anmäl dig i god tid före evenemanget! 
2018 blev det fullt tidigt!

Aktiviteterna sker 
i samarbete med:


