
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. 

Styrelse i Roslagskretsen
Ordf: Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49 
Vice ordf: Veronika Areskoug, veronika.areskoug@gmail.com, 070-798 43 05 
Kassör: Kristiina Mustonen, kristiina.mustonen@live.se, 073 573 73 21 
Ledamot: Sean Dagerman, perestrojka100@gmail.com 
Led.: Christoffer Hallbäck, christoffer.hallback@gmail.com, 070 209 36 42
Ledamot: Per Bengtson, per@gronide.se, 070 946 88 51
Ledamot: Victoria Hellström, victoria.hlstrm@hotmail.com, 070 812 51 72
Ledamot: Sofia Gröhn, sofgro@hotmail.com, 070 203 73 90
Suppleant: Maria Nyström, maria-nystrom@hotmail.com, 072 183 38 38

Våra arbetsgrupper  
– välkommen att vara 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. Per Bengtson – per@gronide.se

SOLCELLSGRUPPEN  
– för mer solceller. Ola Nordstrand – olanordstrand57@gmail.com 

KEMIKALIEGRUPPEN  
– mindre gifter i vardagen. Kajsa Dufbäck – kajsadufback@gmail.com 

ÅTERVINNINGSGRUPPEN  
– återvinn mera! Veronika Areskoug – veronika.areskoug@gmail.com

SAMLA SKRÄP-GRUPPEN  
– håll Roslagen rent!  Sean Dagerman – perestrojka100@gmail.com 

KLIMATGRUPPEN  
– rädda klimatet! Ola Nordstrand – olanordstrand57@gmail.com

September 2019
– februari 2020

Naturskyddsföreningen  
Roslagen

Spårningsutflykt 2019. Foto: Per Bengtson

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 föreningsverksamhet prioriteras under 
lågsäsong. Hyran är 2000 kr för en vecka (må–sö) under högsäsong 
(midsommar–mitten av augusti). Lågsäsong 1500 kr/v eller helghy-
ra 1000 kr. För bokning eller frågor så mejla Lasse, som är boknings-
ansvarig, på lasse197@outlook.com. 

Så fixar du solceller – en klimatvinst
Är du intresserad av att skaffa solceller och vill veta hur du gör?  
Vi har samlat information på www.roslagen.naturskyddsforening-
en.se/solceller Det finns även info för bostadsrättsföreningar. 

Kläppenstugan. Foto: Per Bengtson

Söndag 19/1:  
Spåra rovdjur i Roslagen
I Roslagen finns bland de bästa förutsättningarna i Sverige att spåra 
djur om det är snö. Här finns utter, lo, och ibland varg. Spår och snö-
tillgången avgör vad vi inriktar oss på denna dag men spännande 
blir det garanterat. Ta med matsäck, varma kläder och bra skor. Le-
dare: Per Bengtson. Begränsat deltagarantal. Föranmälan till per@
gronide.se (0709-46 88 51) om du vill komma. Datumet kan komma 
att ändras om det är dåliga snöförhållanden.  

Lördag 1/2: Fotoutställning  
utmed Färsnastigen
Naturskyddsföreningen efterlyser bilder som anspelar på hållbar-
het. Hur du väljer att tolka det är fritt. 8 finalister kommer sedan att 
väljas ut av Naturskyddsföreningens styrelse för att tryckas och 
placeras utmed Färsnastigen för en utställning i naturen där de pla-
neras att stå under en vecka. Besökare som vandrar utmed stigen 
kan sedan rösta på sin favorit som vinner ett exemplar av Upplands 
fåglar. Alla finalister får dessutom behålla sina verk i tryck när 
utställningen avslutas.

För att delta: Skicka din bild till christoffer.hallback@gmail.com

Tänk på att skicka din bild i så hög upplösning som möjligt för att 
säkerställa en bra kvalité vid förstoring och tryck. 

2020
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Naturskyddsföreningen i Roslagen, program sept 2019–feb 2020

Fredag 27/9: 
Klimatmanifestation 
i Norrtälje
Internationell klimataktion med 
Fridays For Future, Roslagens 
Naturskyddsförening m fl på Stora 
Torget i Norrtälje stad kl 12.00-
14.00. Kom och gör din röst hörd. 
Det blir klimatmarsch, musik, tal, 
gemenskap och härlig stämning 
mitt i stan. Ta med en vän. Alla är 
välkomna, alla behövs! 

Söndag 13/10:  
Svamp i Färsna
Färsnaskogen kommer bli naturreservat! Det är en verklig 
framgång för naturvården i Norrtälje, och för alla som besöker 
och upplever området med värdefulla kulturmarker och artrika 
skogar – bara två km från Norrtälje centrum. Vi kommer att leta 
efter de ovanliga svamparter som finns i området, men vi kan 
ju också råka på goda matsvampar. Turen leds av Kristoffer 
Stighäll. Ha kläder efter väder och liten matsäck. Tuff terräng 
kan förekomma under vandringen. Anmäl om du vill komma 
till Per Bengtson, 0709-46 88 51. Start vid Färsna gård  
kl 10.00. 

Tisdag 22/10:  
Hur lever vi hållbart?
Välkommen till Folkets Hus klockan 18.00 tisdagen den 22 
oktober och delta i ett seminarium om hållbarhet. Bland annat 
får du lyssna till representanter från Roslagens Naturskydds-
förening som pratar om solceller och ger bra tips på hur du kan 

leva hållbart. Arrangörer är Freija, Roslagens 
Företagarkvinnor. Fri entré och garanterat 

intressant!

Söndag 10/11:  
Elda ris på Ramsen
Hjälp till att elda ris på Ramsen – ett svettigt och vik-
tigt naturvårdsarbete! Stormen Alfrida välte mängder av 
granar på Naturskyddsföreningens halvö Ramsen vid Eds-
garn utanför Vätö i vintras. Granarna har behövt kapas för 
att läggas ner på marken för att begränsa barkborrean-
grepp. Sågningen har Roslagens Ornitologiska förenings 
huggarlag hjälpt till med, men nu finns det granris som 
behöver tas om hand och eldas upp för att inte kväva den 
känsliga floran. Ta med matsäck, handskar, grova, oöm-
ma kläder och skor och ett glatt humör. Eftersom en del 
träd inte är säkra är turen inte lämplig för barn. 

Samling vid Gräddö 9:30. (Det går att åka buss 631 dit 
från Norrtälje 08:45.). Åter vid 16-tiden. Anmäl om du vill 
komma till Per Bengtson, 0709-468851.

    Måndag 11/11:  
Filmen Honeyland
Hatidze skördar honung på traditionellt 
vis i sin by i Makedoniens bergstrakter. 
När hon får nya grannar förändras allt. 
Filmen Honeyland är en hyllad berät-
telse om exploatering och balans, ”en 
lyrisk miljöfabel” som belönats med 
flera priser. Textad på engelska.

Filmen startar kl 18.00 på biograf 
Royal i Norrtälje. Fri entré! Begrän-
sat antal platser. Föranmälan till 
olanordstrand57@gmail.com eller 
073-586 22 49 om du vill komma. 

Efter filmen blir det mingel och 
diskussion om hur vi kan hjälpa och 
rädda våra vilda bin i Roslagen i 
näraliggande Galleri Ekman. Vi av-
slutar ca 21.00. Ett samarbete med 
Studiefrämjandet.

Lördag 30/11:  
Klädbytardag  
i kommunhuset
Kom och byt kläder, skor och accessoarer!

PLATS: Kommunhuset, Estunav. 14 i Norrtälje. 
NÄR: Lördag 30 november klockan 10.00–14.00.  
VAD: Barnkläder, vuxenkläder, skor och  
accessoarer.  
HUR: En biljett per inlämnad artikel, max 10 
artiklar per person. Biljetterna byts mot annat 
inlämnat under lördagen. 

För större chans till fynd har vi klädsläpp (fyller 
på med nya kläder) klockan 10, 11, 12 och 13.  

Överblivet skänks till välgörande ändamål. 

Inlämning sker fredag 29 november. kl. 16.00–
18.00 och lördag 30 november kl. 10.00–14.00

• Kaféet öppet • Ta med egen påse • Inga pengar inblandade •

Mer information och uppdateringar kring aktiviteter går att följa 
på Facebooksidan Naturskyddsföreningen Roslagen. 

Är du intresserad att vara volontär på klädbytardagen så hör av 
dig till kajsadufback@gmail.com eller hanna.netteberg 
@norrtalje.se.  

Söndag 8/12:  
Adventsvandring vid Erken
Sjön Erken kringgärdas av fina naturreservat som besöks av gan-
ska få, trots att de innehåller spännande natur med höga natur-
värden. Idag besöker vi Naturreservatet Hasselhorn 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 campus-
rondellen kl 9.30. Ta med matsäck, varma kläder och bra skor. 
Ledare: Christoffer Hallbäck. Begränsat deltagarantal. Föranmä-
lan till christoffer.hallback@gmail.com, 070-209 36 42. Turen kan 
ändras beroende på vädret.

Aktiviteterna sker 
i samarbete med:

Wow, ännu mer på nästa sida! 


