
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 Fram till årsmötet 

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 – Fridays For Future Norrtälje 
– rädda klimatet!  Tyra Blum, 073-894 71 75, fff-norrtalje@pm.me.

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.naturskyddsforeningen.se/
solceller Det finns även info för bostadsrättsföreningar. 
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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 helg-
hyra 1000 kr. För bokning eller frågor så mejla Lasse, som är bok-
ningsansvarig, på lasse197@outlook.com. 

Kläppenstugan. Foto: Per Bengtson

Fre 22/5: Smaka på Riddersholm
Njut av ätliga vilda växter och Riddersholms fina natur. På den 
biologiska mångfaldens dag gör vi en vandring med naturguide 
Gunnar Lodin, ca 3 km. Samling vid Rådmansö Hembygdsförenings 
gård ”Sladdstycket” klockan 10.00. Samåkning möjlig. Vandringen 
tar drygt tre timmar och vi smakar på ramslök m m. Kostnad 100:- 
per person inklusive recept. Gratis för barn. Obligatorisk för- 
anmälan till Sofia Gröhn,  sofgro@hotmail.com eller 070 203 73 90.

Söndag 14/6: Orkidévandring i Råda
Vi styr kosan till trollskogen i Råda naturreservat där vi kan finna 
den säregna orkidén guckusko och andra ovanliga växter. Samling 
vid busstationen i Norrtälje för samåkning kl 10.00. Ta med mat-
säck och tåliga kläder. Vandringen kan gå genom besvärlig terräng. 
Anmälan och info: Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com, 
073 586 22 49.

Fre 28/8: Bat night i Mörby slottsruin 
Fladdermöss är hemlighetsfulla djur som vi kommer lära känna i 
Mörby slottsruin. Fladdermusexperten Marie Nedinge visar bilder 
i ruinens bagarstuga. Vi kommer också berätta om resultaten från 
en fladdermusinventering i kommunen. Vi fikar och sedan går vi ut 
och pejlar efter fladdermöss i sommarnatten med hjälp av ultra-
ljudsdetektor. Samling kl 19.30 vid Fasterna kyrka, slut ca 22.30. 
Samåkning ordnas. Deltagarantalet är begränsat. Alla över 7 år är 
välkomna. Föranmälan till per@gronide.se tel 0709-468851.

Söndag 6/9: Slåtter på Marn
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 
tillsammans i grönskan. Samling vid Senneby Trädgård kl 10.00. 
Medtag fika, stövlar och oömma kläder. Om vädret är ogynnsamt 
kan datumet ändras. Föranmälan till Sean Dagerman, perestroj-
ka100@gmail.com, 073-05 27 201.
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Naturskyddsföreningen i Roslagen, program feb – sept 2020

Ons 12/2: Strömmande vattens  
betydelse för friska ekosystem
En föreläsning som ger kunskap och engagemang för våra 
viktiga strömmande vatten med Christer Borg, Älvräddarnas 
generalsekreterare. Ett samarbete med Sportfiskarna och  
Älvräddarna. 12 februari, kl 18.00, Astrid Lindgrens gata 2A, 
Campus Roslagen. Anmälan till Ola Nordstrand på olanord-
strand57@gmail.com eller 073 586 22 49 – senast den 5 februari. 
Fri entré, välkomna!

Fredag 14/2:  
Cykelmanifestation för klimatet
Var med på cykelmanifestation för klimatet, för cykelvägar och 
för kärleken till naturen! Det är ju Alla Hjärtans Dag. Vi träf-
fas vid kommunhuset kl. 12.00. Sedan cyklar vi runt på diverse 
gator i centrum och eventuellt förbi någon skola. Avslutning är 
på Stora torget kl. 13.30 med en ”cykel die-in”. Som vanligt är det 
Klimatstrejk vid kommunhuset varje fredag mellan 12.00 och 
13.30. Kontakt: Tyra Blum 073-894 71 75, fff-norrtalje@pm.me.

Söndag 16/2:  
Naturvårdsröj i värdefull skog
En av Roslagens allra artrikaste kalkbarrskogar återfinns i 
trakten av Västernäs i kommunens norra del. I stormen Alfrida 
blåste massor av skog ner i Roslagen, så också vid Västernäs. I 
samförstånd med markägaren kommer vi att röja bort kvarlig-
gande träd och bränna granris för att gynna svampfloran. Om 
vädret tillåter kommer det att finnas en härlig brasa att t ex 

grilla korv i. Obligatorisk föranmälan till Per 
Bengtson, per@gronide.se, 0709-468851. 

Samåkning i bil från Norrtälje för den 
som vill. Samling i Hallstavik ca 9.30.

Torsdag 12/3:  
Talkshow: DomedagenTM

En trallvänlig feelbad-talkshow med naturskildraren Martin 
Emtenäs och musikerna Stefan Sundström och Birgitta Hen-
riksson. Fakta och filosofi, vetenskap och humor, klimatångest 
och hopp i en produktion från Riksteatern. Biljetter 180 kr (100 
kr upp till 25 år) bokas på www.roslagen.se. 19.00–21.00 på Berga 
teater, Åkersberga.Arrangör: Österåkers kommun i samverkan 
med Österåkerskretsen.

Onsdag 18/3:  
Årsmöte med unika  
naturbilder av Leif
Kallelse till årsmöte 2020, på Färsna gård 
i mangårdsbyggnaden, Norrtälje. Dagord-
ning, mm, hittar du på www.naturskydds-
foreningen.se/roslagen. Efter årsmötes-
förhandlingarna kommer naturfotograf 
Leif Gustavsson visa några av sina unika 
bilder från möten med vilda djur i Rosla-
gen. Leif är aktuell med fotoboken Närkontakt – bilder från det 
vilda Roslagen. Årsmötet startar kl 18.00 och vi beräknar vara 
klara senast kl 21.00. Varmt välkomna!

Lördag 28/3:  
Klädbytardag på Rodengymnasiet
Välkommen till Rodengymnasiet i Norrtälje lördagen 
den 28 mars kl 10.00–14.00 för att byta kläder och 
leksaker. Gå in via huvudingången. Så går det till: 

Du tar med dig max tio fina och fräscha plagg och max 
fem hela och fräscha leksaker. För varje plagg/leksak 
får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg/en 
ny leksak. Plagg/leksaker som ingen väljer skänks till 
välgörande ändamål. Du får inte tillbaka kläderna/lek-
sakerna. Inlämning på Rodengymnasiet även på fre 27 
mars kl. 17.00–18.00. Leksakerna du tar med bör vara 
CE-märkta och tillverkade år 2013 eller senare. Det är 
helt gratis och fika kommer att finnas till försäljning. 
Vill du ta med mer än tio/fem artiklar går det bra men 
du får bara ett max antal biljetter. Trasiga eller smut-
siga saker går till återvinning.

Vi behöver vara många funktionärer som hjälper till 
så anmäl dig gärna till: Är du intresserad att vara 
volontär på klädbytardagen så hör av dig till  
kajsadufback@gmail.com. 

Sön 5/4: På jakt efter bombmurklan 
Vi ger oss ut på skogstur för att finna den säregna svampen 
bombmurkla som liknar en chokladbakelse. Den är mycket 
sällsynt och trivs bara i de absolut finaste skogarna, tillsam-
mans med mossor och lavar som vi också tittar närmare på. 
Vandringen kan gå genom krävande terräng. Arrangeras av 
skogsgruppen. Heldagsaktivitet, start 9.00. Samordning ordnas. 
Ta med matsäck, stövlar och kläder efter väder. Anmälan till Per 
Bengtson, per@gronide.se 0709-468851

Fredag 24/4:  
Global klimatmanifestation
Vi hoppas att ALLA är med idag och kräver klimat-
rättvisa, tydligare mål och bättre arbete i världen, 
Sverige – och Norrtälje! Var med du också och peppa 
andra att vara med! I september var vi över 500 perso-
ner. Demonstration med start 13.00 på Stora torget, 
slut 15.00. Det blir musik, tal och hopp – om föränd-
ring! Kontakt: Fridays For Future Norrtälje – Tyra 
Blum, 073-894 71 75, fff-norrtalje@pm.me. 

Söndag 26/4:  
Besök naturhuset i Brottby
Vi gör ett besök i Naturhuset i Vallentuna, som Björn Wallen-
tinus och Linda Pettersson skapat och bor i. Detta är en unik 
byggnad som visar och testar möjligheter som måste bli mycket 

vanligare i framtidens boende. Buss 676 kl 13.03, Campus 
Roslagen kl 13.09 och framme i Brottby kl 13.36 och sedan 
en promenad på ca 20 min till Naturhuset. Vill du åka ge-
mensamt med bil så är det samling kl 13.30 från Campus 
Roslagen (busstationen där). Guidning kl 14.00–16.00 och 
buss 676 hem från Brottby kl 16.23 och med bil kl 16.30 
från Naturhuset. Fika bjuds det på plats. Anmälan senast 
19 april till Veronika Areskoug på telefon 070 798 43 05.

Lördag 9/5: Blidö bioblitz
På Blidö finns ett område vid Almviks brygga som kallas 
Auroraängen. Det är en kulturpräglad mark med spännan-
de historia och en rik mångfald av växter och djur. Under 
denna lördag kommer vi att försöka upptäcka så mycket 
som möjligt av denna mångfald i en så kallad bioblitz – en 
inventeringsdag som kan ge mer kunskap om områdets 
naturvärden. För föranmälan och dagsprogram, kontakta  
Per Bengtson, per@gronide.se, 0709-46 88 51. 

Aktiviteterna sker 
i samarbete med:

Wow, ännu mer på nästa sida! 

Klimatmanifestationen sept 2019. Foto: Per Bengtson


