
 

 

Verksamhetsberättelse år 2018 
 
Styrelsen för Roslagens Naturskyddsförening, lokal krets i Norrtälje kommun, avger härmed 
sin verksamhetsberättelse för sitt 48:e verksamhetsår. 
 

Medlemmar 
 
Föreningen har enligt utdrag ur medlemsregistret i mars 2019 totalt 1831 medlemmar, varav 
1080 är fullbetalande medlemmar, 748 är familjemedlemmar och tre är hedersmedlemmar. 
Med andra ord en ökning med 127 medlemmar jämfört med 2017. 

 
Förtroendevalda 
 
Styrelsen har haft tio protokollsförda sammanträden: januari, februari, mars, april, juni, 
augusti, september, oktober och november. Styrelsemötet i oktober följdes av ett 
planeringsmöte med speciellt inbjudna utöver styrelsen. 
 
Vid årsmötet 180314 valdes följande till styrelse, revisorer och valberedning: 
 
Post  Namn   vald till år 
Ordförande  Kristiina Mustonen  2019  
Kassör  vakant   2019  
Ledamot  Ola Nordstrand  2019   
Ledamot  Veronika Areskoug  2020 
Ledamot  Sean Dagerman  2020 
Ledamot  Nils Edberg   2019  
Ledamot  Kajsa Dufbäck  2019  
Ledamot  Katja Wiezell   2019 
Ledamot  Victoria Hellström  2019  
Suppleant  Sofia Gröhn   2019  
 
Revisor  Dan Johansson  2019  
Revisor  Susanne Ortmanns  2019  
Revisorsuppleant Suzanne Breitholtz  2019 
 
Valberedning  Birjer Johnsson  2019 
 
 
 
 



Roslagens Naturskyddsförening har varit representerade i: 
 
Norrtälje Naturvårdsstiftelse: Nils Edberg (ordinarie), Rolf Embro (ersättare) 
Ängsö skötselråd: Kjell Färnkvist 
 

Information 
 
Program 
Två programblad har skickats ut till medlemmarna och lagts ut på Norrtälje stadsbibliotek 
och dess filialer. Programbladen omfattade vår/sommar 2018 och höst/vinter 2018. 
 
Webbsida och sociala medier 
Anette Mustonen har ansvarat för kretsens hemsida, 
www.roslagen.naturskyddsforeningen.se. Även Kristiina Mustonen och Lasse Björklund har 
kunnat uppdatera hemsidan. 
 
Katja Wiezell har haft ansvaret för kretsens Facebooksida ”Naturskyddsföreningen Roslagen” 
från och med hösten 2017. Kristiina Mustonen har under året drivit Facebooksidan ”Skydda 
Färsna” och under slutet av året även kretsens Facebooksida ”Naturskyddsföreningen 
Roslagen”. 
 
Debattartiklar, insändare och mediainslag 
Nyhetsartikel ”Tioårigt avtal klart för Kläppenstugan” i NT 16 mars, efter att 
Naturskyddsföreningen och Norrtälje Kommun skrivit på ett nytt avtal för tio år. 
Debattartikel ”Alla har ett ansvar för klimatet” i NT den 12 oktober efter föreläsning av 
Johan Kuylenstierna, då FN-föreningen arrangerade tillsammans med Solcellsgruppen. 
Insändare ”Möte med solen i fokus” i NT den 17 oktober efter solcellsseminarium med bland 
andra Lars Andrén, arrangerat av Energi- och Klimatrådgivningen och Solcellsgruppen. 
Insändare ”Barnkläder fick nya ägare i kommunhuset” i NT den 21 november efter 
barnkläderbytardagen i kommunhuset, arrangerat av Naturskyddsföreningen, Norrtälje 
Kommun och Studiefrämjandet. 
 

Verksamhet 
 
Kläppenstugan 
Det mest uppseendeväckande gällande Kläppenstugan var att ett nytt avtal för tio år skrevs 
mellan Roslagens Naturskyddsförening och Norrtälje Kommun. Alla tillgängliga 
högsäsongsveckor till stugan var uthyrda. 
 
Roslagens Naturvårdspris 
Naturvårdspriset delades ut för 31:a året i samarbete med Norrtelje Tidning. Bland de 
nominerade kandidaterna för 2018 tilldelades priset REKO-ringen i Norrtälje. Priset delades 
ut på Nationaldagen den 6 juni i Societetsparken i Norrtälje. 
 
Genomförda programpunkter 
Under året har följande programpunkter genomförts: 
 



 
Datum Program    Antal deltagare 
180121 Rovdjursspårning   14 
180302 Ugglesafari – INSTÄLLD   0 
180314 Årsmöte med föredrag om bin  17 
180317 Besök på äppelmusteriet   17 
180325 Naturvård i skogen   4 
180414 Kläd- och leksaksbytardag   300 
180422 På jakt efter bombmurklan  6 
180429 Naturvandring på Nordrona  12 
180505 Ejder- och alfågelmorgon   11 
180512 Besök på Erkenlaboratoriet  5 
180610 Kläppenstugan 30 år   25 
180824 Bat night i Mörby slottsruin  36 
180901 Slåtter på Marn   8 
180916 Svampexkursion   5 
180927 Klimatet enligt Kuylenstierna  42 
181009 Solcellernas många möjligheter – seminarium 152 
181112 Gállok – kampen om sameland  32 
181117 Barnkläderbytardag   80 
181202 Adventsvandring vid Erken   13 
 

Grupper 
 
Skogsgruppen 
Hilde Nystad ansvarade för skogsgruppen och dess aktiviteter under första halvan av 2018. 
Då genomfördes bland annat Naturvård i skogen, På jakt efter bombmurklan och 
Naturvandring på Nordrona. När sedan Christoffer Hallbäck började jobba med LONA-
projektet anmälde han intresse för att ta ansvar för skogsgruppen, som under senare delen 
av 2018 genomförde Svampexkursion och Adventsvandring vid Erken. 
 
Solcellsgruppen 
Lasse Björklund och Ola Nordstrand har delat på ansvaret för solcellsgruppen under året och 
har fortsatt arbetet med att påverka och informera boende i Norrtälje kommun om solceller 
och förnybar energi. Gruppen har genomfört sex träffar ihop med Energi- och 
Klimatrådgivningen. Den 27 september var det klimat- och miljökväll tillsammans med FN-
Föreningen och den 9 oktober var det ett välbesökt sol-el-seminarium tillsammans med 
Energi- och Klimatrådgivningen. 
 
Natursnokarna 
Natursnokarna har tyvärr fört en tillbakadragen tillvaro under året. Planer finns dock att 
tillsammans med en eventuell nystartad avdelning av Fältbiologerna, få igång natursnokarna 
under 2019. 
 
Kemikaliegruppen 
Kajsa Dufbäck har ansvarat för kemikaliegruppen under året, och genomfört två välbesökta 
arrangemang. Den 14 april genomfördes en kläd- och leksaksbytardag tillsammans med 



Studiefrämjandet i Folkets Hus i Norrtälje, med cirka 300 besökare och den 17 november, då 
tillsammans med Norrtälje Kommun och Studiefrämjandet, genomfördes en 
barnkläderbytardag i kommunhuset med cirka 80 besökare. Kajsa har dessutom föreläst på 
förskolor i kommunen om plast och kemikalier. 
 
Klimatgruppen 
Strax före nyåret 2018/2019 startade en klimatgrupp i Roslagens Naturskyddsförening. 
Gruppen är löst sammansatt av representanter från RNF, Klimataktion Sverige, Fridays for 
future med flera och träffas vanligtvis i Studiefrämjandets kontor. De aktiviteter som 
planeras har ägt rum och kommer att äga rum under 2019. 
 
Återvinningsgruppen och Samla-skräp-gruppen 
De här två grupperna har inte genomfört några aktiviteter under 2018. 
 

Projekt 
 
Schysst sommar 
Projektet Schysst sommar har under året övergått i att heta enbart Schysst, och har haft en 
lite mer begränsad verksamhet på grund av ändrade familjeförhållanden, då Mohammad 
och Aziza blivit föräldrar. De har dock genomfört några arrangemang under 2018 – filmen 
Gállo – kampen om sameland den 12 november, och en volleybollturnering i Svanberga 
tidigare under året. 
 
Tätortsnära natur 
Projektet Tätortsnära Natur startades i Roslagens Naturskyddsförening (RNF) i juni 2018. 
Christoffer Hallbäck anställdes för projektet och jobbade med detta parallellt med projektet 
Ansvarsarter i Roslagens Ornitologiska Förening (ROF). Projekten initierades av Kristoffer 
Stighäll på ROF och Kristiina Mustonen på RNF. 
 

Remisser och yttranden 
 
Den 8 december skickades ett påpekande från Roslagens Naturskyddsförening till 
Länsstyrelsen i Stockholms Län, angående Felaktiga åtgärder inom Hasselhorns 
naturreservat.  
RNF uppmärksammade resultaten av dessa åtgärder vid en exkursion i området den 2 
december. Istället för att rensa och framkomliggöra vandringsleden på skogsudden 
Hasselhorn, så tycks målet ha varit att skapa parkmiljö utefter Erkens strand. Detta har 
inneburit att många, från naturvårdssynpunkt, mycket värdefulla träd och buskar har sågats 
ner. Det gäller både sälg, asp, viden och hassel. Även döda och döende träd har helt 
uppenbart röjts bort. Den kraftiga röjningen kommer sannolikt att ge ett kraftigt slyuppslag 
vilket kommer medföra att området blir svårframkomligt, och måste röjas på nytt. 
 
Den 29 november 2018 skickades ett överklagande till Länsstyrelsen i Stockholms Län 
angående en fördämning i Smalsjöns utlopp.  
Naturskyddsföreningen Roslagen överklagar detta föreläggande och yrkar att det ska 
undanröjas eller att ärendet återförvisas till Länsstyrelsen. 
 



Tack till alla medverkande för fantastiska insatser under verksamhetsåret 2018! 
 
Styrelsen för Roslagens Naturskyddsförening 2018-03-13 
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