
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 
ORDFÖRANDE: 
Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49 
LEDAMÖTER: 
Per Bengtson, per@gronide.se, 070 946 88 51 
Tyra Blum, tyrablum@outlook.com, 073 894 71 75 
Sofia Gröhn, sofgro@hotmail.com, 070 203 73 90
Christoffer Hallbäck, christoffer.hallback@gmail.com, 070 209 36 42
Victoria Hellström, victoria.hlstrm@hotmail.com, 070 812 51 72
Gabriel Liljenström, gabrielliljenstrom@gmail.com, 073 201 69 61
SUPPLEANT: 
Katja Wiezell, katjawiezell@hotmail.com, 072 500 18 88

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! 

SKOGSGRUPPEN  
– för våra skogar. Per Bengtson – per@gronide.se
SOLCELLSGRUPPEN  
– för mer solceller. Ola Nordstrand – olanordstrand57@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. 

Sept 2020 – feb 2021

Naturskyddsföreningen  
Roslagen

O
m

slagsbilden: ”Blidö Bioblitz” var en inventering av den värdefulla naturen vid A
lm

vik på Blidö den 9 m
aj 2020. Ida och R

aul m
ed flera fann över 400 arter! 

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 Sofia Gröhn, som är 
Kläppenansvarig, på sofgro@hotmail.com. 

Ge gärna en gåva till vår renovering av Kläppenstugan! Sätt in val-
fritt belopp på föreningens bg 280-4888 eller swisha på 123 049 5366 
och ange ”Bidrag Kläppen”.

 

Kläppenstugan. Foto: Per Bengtson

Onsdag 27/1:  
Akvaponin på Vattencentrum
Vill du veta mer om hur det går till att odla utan jord? I Akvaponin 
på Vattencentrum på Campus i Nordrona kan du se hur det går 
till att odla i vatten. Det är maximalt tio personer som får komma 
så det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig till Ola Nordstrand, 
olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49 senast den 23 januari så 
att vi kan planera fikat som vi bjuder på. Start 17.30, Vettencentrum, 
Kaserngatan 11, Campus Roslagen.

Lördag 20/2:  
Klimatseminarium – hur fixar vi  
avfallet och slipper plasten?
Hur vi kan göra den nödvändiga omställningen till ett samhälle 
utan utsläpp av koldioxid? Detta seminarium fokuserar på avfal-
let och plastens roll – som hänger ihop med arbetet för att skapa 
en cirkulär ekonomi. Detta är en ödesfråga – där vi lokalt kan göra 
mycket för att vända utvecklingen åt rätt håll, genom att minska re-
sursanvändningen, minska sopberget,  och öka återanvändning och 
återvinning. Medverkande: Eva Åberg, från Renhållningen i Norr-
tälje kommun; Henrik Thunman, professor vid Chalmers universi-
tet; Hanna Leife, hållbarhetsstrateg, Norrtälje kommun. Seminariet 
avslutas frågestund och diskussion där alla kan bidra med ideér. 
Paus med macka och fika. Start kl 11. Slut cirka 14.00. Plats: Aulan 
Havet i Campus Roslagen, Astrid Lindgrens gata 2A. Anmälan till 
Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49. Semi-
nariet arrangeras av Norrtälje FN-förening i samarbete med Cam-
pus Roslagen, Sensus Norrtälje, Roslagens Naturskyddsförening 
samt Roslagens Sparbank. 
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Lördag 19/9: Svamptur med mossor 
och lavar i Nordrona
Svampturen leds av Kristoffer Stighäll och Ossian Rydebjörk i 
Nordrona. Mötesplats vid Nordronavägen 8, klockan 10. Vi tittar 
på svampar och annat intressant vi hittar – både ovanliga och 
vanliga, ätliga och framförallt oätliga svampar. Ta med matsäck, 
varma kläder och skor som tål väta. Avslutning cirka kl. 15. Max 
25 personer. Upplysningar och anmälan: Ossian Rydebjörk, os-
sianrydebjork@hotmail.com, 070 733 10 94.

Fredag 25/9:  
Global klimataktion i Norrtälje 

Var med och visa att du kräver en hållbar framtid! 
Samling på Stora torget kl 12.00. Det blir corona- 
anpassat demonstrationståg och på grund av 
rådande pandemi krävs anmälan.Anmäl ditt delta-
gande så här: 
Instagram: FridaysForFuture_Norrtalje 
Facebook: FridaysForFuture Norrtalje Klimatgruppen 
eller mejl: norrtalje@fridaysforfuture.se

Lördag 3/10: Magiska svampar i 
kalkbarrskog vid Edsbro
Denna svamptur kommer går till en kalkbarrskog där svampar 
med extra höga krav på tillvaron kan påträffas – exempelvis 
taggsvampsarter som kan se nästan utomjordiska ut. De flesta 
helt oätliga. Sannolikt hittar vi samtidigt mossor och lavar som 
trivs i denna speciella skog. Birgitta Wasstorp, som är en av lan-
dets kunnigaste svampkännare, leder turen tillsammans med 
biologen Ossian Rydebjörk. Mötesplats vid Ica Edsbro kl 10 för 
vidare färd ut i skogen. Terrängen kan vara svårframkomlig. Ta 
med matsäck, bra skor och varma kläder. Avslutning cirka kl 15. 
Max 25 personer, Upplysningar och anmälan: Ossian Rydebjörk, 
ossianrydebjork@hotmail.com, 070 733 10 94.

Lördag 17/10: Ovanliga svampar i 
Grisslehamns skogsmarker
Denna tredje svamptur leds av biologerna Kristoffer Stighäll och 
Ossian Rydebjörk – och då vet man nästan säkert 
att det kommer bli spännande fynd av sådant 
som de flesta inte har en susning om. Vi kan 
råka hitta goda matsvampar, men det mesta vi 
spanar på är svampar och annat som indike-
rar skogar med höga naturvärden. Mötesplats: 
Ica Grisslehamn kl. 10. Vi åker gemensamt till 
en skog i närheten. Medtag matsäck, skor som 
tål väta och oömma kläder. Matsäck. Avslutning 
cirka kl 15. Max 25 personer. Upplysningar och 
anmälan: Ossian Rydebjörk, ossianrydebjork@hotmail.
com, 070 733 10 94.

Lördag 24/10:  
Livet i Skeboån och Tullviksbäcken 
Vi besöker Skeboån och Skebo sportfiskare som visar och berät-
tar hur de restaurerat ån. Förhoppningsvis får vi se några av de 
öringar som numera leker i ån tack vare deras arbete! Dessutom 
besöker vi Tullviksbäcken på Väddö, och lär oss mer om denna 
värdefulla bäck och om livet i rinnande vatten. För mer informa-
tion och anmälan, kontakta Per Bengtson, per@gronide.se, 0709-
46 88 51. Samling klockan 10 vid vägbron i Häverödal (vid gamla 
brandstationen). Medtag matsäck och vattentåliga kläder och 
skor. Programmet kan ändras beroende på vattenförhållanden, 
mm.

Söndag 8/11: Besök och vandra vid 
den ekologiska gården i Tranvik
Anna och Tomas driver Mörtsunda gård som har brukats av 
familjen i fem generationer. Vi får först besöka deras gård i 
Tranvik och sedan vandrar vi en tur i vackra Tranviks natur-
reservat. Här är betet av kor och får viktigt för den biologiska 
mångfalden. Vi avslutar med korvgrillning där alla kan smaka 
Mörtsunda gårds egenproducerade korvar. Mötesplats i Tranvik 
kl 10 och avslut ca 13. Max 20 personer. Anna och Tomas öppnar 
upp sin gårdsbutik i Mörtsunda, Bergshamra, efter besöket i 
Tranvik. Anmälning och vägbeskrivning: Sofia Gröhn, sofgro@
hotmail.com, 070-203 73 90.

Torsdag 26/11: Filmen ”I am Greta” 
Filmen följer Greta Thunbergs resa från den ensamma klimat-
strejken utanför riksdagshuset till de enorma demonstratio-
nerna runt om i världen. Det är en unik film om en unik person 
i en avgörande tid. Vi visar filmen 26/11 i salong 2 på Bio Royal i 
Norrtälje. OBS, visningen är preliminär eftersom avtalet inte är 
klart om distributionen. Start kl 18.30. Fri entré! Begränsat antal 
platser. Föranmälan till olanordstrand57@gmail.com eller 073-
586 22 49 om du vill komma. 

Söndag 6/12: Adventsvandring i 
kolarnas fotspår vid Korna mosse
Naturreservatet Korna mosse är ett av kommunens finaste 
besöksmål, med fina stigar och spänger som går över myren, 
där det på sommaren finns en rik orkidéprakt. Vi kommer att 
uppleva slåtterängar och myrmarker och hitta spår av kolning 
och kolmilor och hur man levde förr i torpen i området. Kort sagt 
en välfylld och spännande vandring där kulturen och naturen 
vävs ihop och vi ser samspelet. Samling kl 10 på parkeringen vid 

Rånas slott för vidare gemensam färd några ki-
lometer. Medtag matsäck, kläder efter väder 

och skor som tål väta. Vi bjuder på glögg! 
Anmälan till Ola Nordstrand, olanord-
strand57@gmail.com, 073 586 22 49.

Söndag 17/1:  
Spåra rovdjur i Roslagen
Att spåra djur är ett detektivarbete, där man letar ledtrådar som 
berättar om djuret, och vad det gjort. I Roslagen finns bland de 
bästa förutsättningarna i Sverige att spåra djur om det är snö. 
Här finns utter, lo, och ibland varg. Vi väljer plats efter tillgången 
på spår och snö. Ta med matsäck, varma kläder och bra skor. 
Ledare: 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.

Aktiviteterna sker 
i samarbete med:

Wow, ännu mer på nästa sida! 

Korall-
taggsvamp.

Vandringsled 
vid Kornamossen.


