
Avs: Naturskyddsföreningen Roslagen
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 missar  
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 Janson, Victoria_Janson@outlook.com, 070 812 51 72
Gabriel Liljenström, gabrielliljenstrom@gmail.com, 073 201 69 61

SUPPLEANT: 
Katja Wiezell, katjawiezell@hotmail.se, 072 500 18 88

Våra arbetsgrupper  
– välkommen att vara med!
Här är de grupper 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, norrtalje@fridaysforfuture.se.

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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Söndag 5/9: 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 kommunen 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 ogynn-
samt kan datumet ändras. Föranmälan till Sean Dagerman, perestrojka100@
gmail.com eller via telefon 073-05 27 201.

Onsdag 8/9: Visning av Erkenlab 
Denna tidiga och förhoppningsvis fina höstkväll får vi en visning av Erkenlab 
strax söder om Svanberga. Ciceron för kvällen är Kurt Pettersson, med mång-
årigt förflutet på Erkenlab. Vi samlas vid Erkenlab klockan 17.45. Guidningen 
startar klockan 18 och vi är klara ca klockan 20. Max 20 personer och obligato-
risk anmälan till Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com eller på telefon 
073 586 22 49.

Lördag 18/9: Skogsvandring  
i produktions- och naturskog
Christoffer Hallbäck leder en vandring genom varierande skogsmiljöer. Vad är 
skillanden mellan produktionsskog och naturskog – och vad får det för konse-
kvenser för skogens invånare? Vi samlas på Utvägen i Norrtälje stad klockan 10 
och du som kommer med bil parkerar parallellt med Mimerskolan på Utvägen 
och så utgår vi till fots därifrån mot Porshanken. Vi avslutar i skogen intill 
Färsna gård efter ca 3 timmar. Ta med matsäck och tåliga kläder och skor/
stövlar. Max 20 personer och obligatorisk anmälan till Christoffer Hallbäck, 
christoffer.hallback@gmail.com, eller på telefon 070 209 36 42.

Lördag 25/9: Klimatseminarium –  
skippa plasten och slipp avfallet?
Hur vi kan göra den nödvändiga omställningen till ett samhälle utan utsläpp 
av koldioxid? Detta seminarium fokuserar på avfallet och plastens roll – som 
hänger ihop med arbetet för att skapa en cirkulär ekonomi. Detta är en ödesfrå-
ga – där vi lokalt kan göra mycket för att vända utvecklingen åt rätt håll, genom 
att minska resursanvändningen, minska sopberget, och öka återanvändning 
och återvinning. Medverkande: Eva Åberg, från Renhållningen i Norrtälje 
kommun; Henrik Thunman, professor vid Chalmers universitet; Hanna Leife, 
hållbarhetsstrateg, Norrtälje kommun. Seminariet avslutas med 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 eller via telefon 
073 586 22 49. Seminariet arrangeras av Norrtälje FN-förening i samarbete 
med Campus Roslagen, Sensus Norrtälje, Roslagens Naturskyddsförening samt 
Roslagens Sparbank.

Hyr Kläppenstugan vid Söderarm 
Längst ut i havsbandet ligger Roslagens Naturskyddsförenings stuga. Den har 
enkel standard med åtta sängplatser. Det finns inte dricksvatten eller elektrici-
tet, 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 helghyra 
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 valfritt belopp på föreningens bg 280-4888 eller swisha på 123 049 5366 
och ange ”Bidrag Kläppen”.
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Naturskyddsföreningen i Roslagen, program mars–september 2021

Torsdag 11/3: Ugglesafari
Vi följer med naturfotografen Leif Gustavsson och Kristoffer Stighäll på 
ugglesafari. Samling vid ICA Knuten i Knutby klockan 18.00 och vidare mot 
Vällnoravägen och in en bit på Kolarmoravägen. Vi håller på som längst till 
ca klockan 20.30. Max 12 personer. Anmälan till Ola Nordstrand på olanord-
strand57@gmail.com eller på telefon 073 586 22 49.

Fredag 19/3: Klimatmanifestation
Internationell strejkdag med Fridays for Future på temat #NoMoreEmpty-
Promises. Det kommer bli någon form av manifestation anpassad efter rå-
dande läge. Mer information kommer på Naturskyddsföreningens hemsida 
och facebooksida och Fridays for Future Norrtäljes facebookgrupp. Vill du 
vara med och arrangera? Tveka inte att höra av dig till norrtalje@fridaysfor-
future.se.

Onsdag 24/3: Digital kretsstämma 
Kallelse till kretsstämma/årsmöte 2021. Med anledning av den pågående 
pandemin blir det i år ett digitalt årsmöte. Dagordning, möteslänk och 
möteshandlingar hittar du på www.naturskyddsforeningen.se/roslagen. 
Information finns även på Facebook. Mötet genomförs i zoom och delta-
gande sker via gratis programvara i datorn, men det går också att vara med 
per telefon. Anmäl dig gärna till olanordstrand57@gmail.com (telefon 073 
586 22 49) senast dagen före så får du mejl med information inför mötet. 
Mötesordförande för kvällen är Kristina Mattsson från Växplats Nybyn. 
Årsmötet startar kl 18.00 och vi beräknar vara klara senast klockan 20.00. 
Varmt välkomna! 

Lördag 27/3: Hjälp till  
att rensa Norrtäljes stränder
Vi plockar skräp och upptäcker naturen på nära håll tillsammans med 2020 
års Naturvårdspristagare Stellan Armandsson. Vi samlas klockan 10.00 vid 
Norrtälje Hamn (Port Arthurbryggan) och plockar skräp fram till Lindhol-
mens Naturreservat. Gummistövlar är ett måste och i övrigt kläder efter 
väder, handskar som tål väta och smuts och såklart en matsäck. Vi 
håller på som längst till klockan 14. Anmälan till Ola Nordstrand 
på olanordstrand57@gmail.com eller på telefon 073 586 22 49.

       

Söndag 11/4:  
På jakt efter bombmurklan
En natur-kulturvandring längs sjön Kornan på gränsen 
till Uppsala kommun. 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, tillsammans med mossor 
och lavar som vi också tittar närmare på liksom spiran-
de vårväxter som tibast.

Vandringen kan gå genom krävande terräng. Arrangeras 
av skogsgruppen. Heldagsaktivitet med samling vid Rånäs slott 
klockan 9.00. Samåkning ordnas vid behov men helst transport i egen bil 
eller tillsammans med någon du brukar umgås med. Ta med matsäck, stöv-
lar och kläder efter väder. Max 20 personer. Anmälan till Ola Nordstrand på 
olanordstrand57@gmail.com eller på telefon 073 586 22 49.

Måndag 26/4:  
Föreläsning om kornas planet
Författaren och föredragshållaren Gunnar Rundgren håller föredrag via 
zoom klockan 18.00-20.00. Gunnar är författaren till boken Kornas planet 
och berättar om kornas klimat- och miljöpåverkan, deras roll i kretsloppet 
och mycket annat. En zoom-länk kommer att mejlas ut till alla anmälda 
innan föredraget. Det här är ett samarrangemang med Väddö Folkhögskola. 
Anmälan: Gabriel Liljenström, gabrielliljenstrom@gmail.com, 073 201 69 61.

Onsdag 5/5:  
Hållbart hav med Isabella Lövin
Isabella Lövin håller föredrag online på Teams-länk klockan 12-13 om 
Hållbara hav. Vill du vara med och höra vår förra klimat- och miljöminis-
ter Isabella Lövin prata om sitt favoritämne havet? Det här är ett samar-
rangemang med Väddö Folkhögskola. Hör av dig till Gabriel Liljenström på 
gabrielliljenstrom@gmail.com så kommer du att få en länk översänd till 

föredraget och information om hur du kan ansluta.

Lördag 15/5:  
Smaka på Riddersholm

Njut av ätliga vilda växter och Riddersholms fina natur. På 
gränsen till sommar gör vi en vandring med naturguide 
Gunnar Lodin, ca 3 km. Samling vid Rådmansö Hembygds-
förenings gård ”Sladdstycket” klockan 10.00. Samåkning 
möjlig men åk gärna i egen bil eller tillsammans med någon 

du brukar umgås med. Vandringen tar drygt tre timmar och vi 
smakar på ramslök m m. Kostnad 100 kr per person inklusive 

recept. Gratis för barn. Max 20 personer. Obligatorisk föranmälan 
till Sofia Gröhn, sofgro@hotmail.com eller 070 203 73 90.

Lördag 22/5:  
Naturvandring i Mälby, Väddö
Fira Biologiska mångfaldens dag på Väddö tillsammans med Naturskyddsför-
eningen. Livsuniversitetet som håller till i Mälby vill gå vidare med att erbjuda 
anläggningen och markerna runtom för rekreation, odling och friluftsliv med 
ett brett spann av aktiviteter för att stärka hälsa och kultur. Livsuniversitetet 
strävar mot att bli en friluftsmagnet i Norrtälje kommun. Vi får nu företräde 
och får genomföra en naturvandring på den nyuppförda naturstigen innan 
den invigs den 29 maj. Samling kl 10.00 vid ICA Älmsta för gemensam resa till 
Väddö kyrka och vidare mot Livsuniversitetet. Ta med vandringståliga kläder 
och skor och matsäck. Vi håller på som längst till kl 14.00. Max 20 personer. 
Anmälan till Ola Nordstrand på olanordstrand57@gmail.com eller på telefon 
073 586 22 49.

Lördag 5/6:  
Fira världsmiljödagen  
på Häverö prästäng
Vi styr kosan till Häverö prästäng där vi guidas av Klas-Rune Johansson 
som kommer att visa oss majvivor och andra ovanliga växter. Det här ar-
rangemanget samordnas med Världsmiljödagen så kom och fira den tillsam-
mans med oss och en av traktens främsta botanister. Naturreservatet Häverö 
prästäng ligger nordost om Hallstavik i Norrtälje kommun. Prästängen är en 
av de få större ängarna i Roslagen som sköts på traditionellt sätt. Området är 
känt för den artrika ängsfloran och sitt vackra läge vid Roslagskusten. Sam-
ling vid busstationen i Norrtälje för samåkning kl 10.00. Åk gärna i gen bil eller 
tillsammans med någon du brukar umgås med. Ta med matsäck och tåliga 
kläder. Anmälan och info: Sofia Gröhn, sofgro@hotmail.com eller 070 203 73 90.

Torsdag 26/8:  
Guidning Norrtälje Hamn 
Vi får veta mer om hållbar stadsutveckling när vi denna sensommarkväll 
guidas i Norrtälje Hamn av Pernilla Logren och Carolina Sahlén som arbetar 
med hamnens utveckling. Vi samlas på Sjötullstorget vid Solsnäckan klockan 
17.30 och under ca 1,5 timme får vi veta mer om projektet som helhet med 
lite extra fokus på miljöaspekter (som dagvattenrening, markföroreningar, 
stadsgrönska, hållbarhetsstyrning och närhet till naturen, m.m.). Max 20 
personer och obligatorisk anmälan till Ola Nordstrand på olanordstrand57@
gmail.com eller på telefon 073 586 22 49.

Lördag 28/8: Cykelmanifestation  
för klimatet – häng med! 
Vi samlas på Stora torget kl. 13.00 och cyklar sedan runt på diverse gator i 
centrum som en manifestation för klimatet och för bättre cykelvägar i kom-
munen. Ta med dig din cykel och kanske en skylt med något passande bud-
skap. Som avslutning samlas vi åter på Stora torget. Varmt välkomna!  
Kontaktperson: Tyra Blum, 073-894 71 75, tyrablum@outlook.com.

Aktiviteterna sker 
i samarbete med:

Wow, ännu mer på nästa sida! 

Bomb
-murkla

Liljekonvalj  
och ramslök.  

Den ena giftig,  
den andra god.


