
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 nå-
gonting! 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. 

Sept 2021 
– jan 2022

Naturskyddsföreningen  
Roslagen
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slagsbilden: Tullviksbäcken oktober 2020.

Lördag 22/1: besök på  
Väddö Hälsoträdgård 
Väddö Hälsoträdgård har fr o m 2021 upparbetat en akvaponi – att odla i vatten! 
Vill du veta mer om hur det går till att odla utan jord? Följ med till Väddö Häl-
soträdgård så får du veta mer. Anmäl dig till Ola Nordstrand, olanordstrand57@
gmail.com, 073 586 22 49 senast den 15/1 så att vi kan planera fikat som vi bju-
der på. Meddela också om du vill samåka, annars är det samling kl 10 vid Väddö 
Hälsoträdgård, Massum Skaten (intill väg 283 mot Grisslehamn).

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. Bokning av Kläppenstugan för 2022 påbörjas i januari.
Ge gärna en gåva till vår renovering av Kläppenstugan! Sätt in valfritt belopp på 
föreningens bg 280-4888 eller swisha på 123 049 5366, ange ”Bidrag Kläppen”.

Utterskalle

Välkommen 

på alla

aktiviteter! 

Klimatmanifestation 19 mars 2021 Mälby naturstig 22 maj 2021

Skräpplockning 27 mars 2021 Adventsvandring 6 december 2020

Några tidigare aktiviteter:



Naturskyddsföreningen i Roslagen, program sept 2021 – jan 2022

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 ödesfråga – 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 Ren-
hållningen i Norrtälje kommun; Henrik Thunman, professor vid Chalmers 
universitet; Hanna Leife, hållbarhetsstrateg, Norrtälje kommun. Semina-
riet 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 ar-
rangeras av Norrtälje FN-förening i samarbete med Campus Roslagen, Sen-
sus Norrtälje, Roslagens Naturskyddsförening samt Roslagens Sparbank.

Söndag 26/9: Svamputflykt
Svampexkursion med biologerna Kristoffer Stighäll och Ossian Rydebjörk. 
Tack vare regnet under sensommaren så har svampsäsongen kommit 
igång rejält och vi kan se fram emot en bra svamphöst. Det pågår ett projekt 
i år i några av kommunens ekområden som bland annat syftar till att bättre 
dokumentera svampfloran. Beroende på var det finns bra svampförekomst 
så kommer vi att välja utflyktsmål först på utflyktsdagen. Men troligen 
kommer vi att besöka någon ädellövskog för att i första hand titta på 
kremlor, riskor, soppar, flugsvampar och spindelskivlingar. Med lite tur blir 
det även lite matsvamp. Vi möts kl.09.00 vid Friskis och Svettis parkering 
i Norrtälje. Den som vill kan låta sin bil stå kvar där och samåka därifrån 
ut i fält. Medtag matsäck, skor som tål väta och oömma kläder. Avslutning 
cirka kl 15. Max 25 personer. Upplysningar och anmälan: Ossian Rydebjörk, 
ossianrydebjork@hotmail.com, 070 733 10 94.

Lördag 9/10: Skräpplockning 
Vi plockar skräp och upptäcker naturen på nära håll tillsam-
mans med 2020 års Naturvårdspristagare Stellan Armands-
son. Vi samlas klockan 10.00 vid Sjömacken i Norrtälje 
hamn. Gummistövlar är ett måste och i övrigt kläder efter 
väder, handskar som tål väta och smuts. Picnic-påse spons-
ras av Rådmansö Bageri och Norrtelje Musteri. Vi håller på 
som längst till klockan 14. Anmälan till Ola Nordstrand på 
olanordstrand57@gmail.com eller på telefon 073 586 22 49.

Lördag 16/10: Svamputflykt
Denna 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 mat-
svampar, men det mesta vi spanar på är svampar och 
annat som indikerar skogar med höga naturvärden. 
Vi möts kl.09.00 vid Friskis och Svettis parkering i 
Norrtälje. Den som vill kan låta sin bil stå kvar där 
och samåka därifrån ut i fält. Vi åker tillsammans till 
två exkursionslokaler. 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 23/10: Bygg klimatsmart 
Välkommen på ett spännande seminarium som fokuserar på:
• Byggande i Norrtälje med hög klimatprestanda.
• Kan betongen bli klimatneutral?
• Kommunens möjligheter att styra mot klimatsmart produktion.
Lokal Havet, Campus Roslagen, Astrid Lindgrens gata 1a.
Tid: kl 11:00–14.00. Fri entré. Medverkande från Arwidsro, Svensk Betong 
(Betonginitiativet) och Norrtälje kommun
Mer info: Ylva Sandström, ylva.sandstroem@outlook.com

Söndag 24/10: Besök skogen  
som inte försvann
Vi besöker en skogsägare som har valt att spara en stor del av sin skog och 
skyddat den genom bland annat naturvårdsavtal. Vi vandrar tillsammans i 

hennes skog och lär oss om dess värden, hur det gått till när den skyd-
dats och hur en skogsägare både kan tjäna pengar på sin skog – och 

ha den kvar. Många äldre, varierade skogar i kommunen huggs 
ner och ersätts med planteringar. Från att ha haft en mångfald 

av arter är det vanligen bara en art som gynnas – granen. 
Planteringarna blir inte bara utarmade på biologisk mångfald, 
utan också på andra värden. Välkommen! Plats: Skogen finns 
nära Edebo. Vi arrangerar så att den som vill kan samåka dit. 
Ta med fika och kläder efter väder. Begränsat antal deltagare. 
Start kl 10.00. Anmälan till Per Bengtson, per@gronide.se, 
0709-46 88 51.

Lördag 13/11: Vätgas för pro-
duktion och lagring av energi  

Välkommen på ett spännande seminarium som fokuserar på frågor som: 
Vad är vätgas och vad är dess fördelar? Så här byggde vi vätgasmack i 
Sandviken. Behov av tankställen. Möjligheter i Norrtälje. Fri entré. Väl-
kommen! Lokal Havet, Campus Roslagen, Astrid Lindgrens gata 1a.Tid: 
kl 11:00–14.00 (15.00). Medverkande från KTH i Stockholm, Sandvikens 
kommun, Volvo Lastvagnar och Norrtälje kommun. Mer info: Bo Blideman, 
bosse@blideman.se

Torsdag 18/11: Besök på  
akvaponin på Vattencentrum 
Vill du veta mer om hur det går till att odla utan jord? I Akvaponin på Vatten-
centrum på Campus i Nordrona kan du se hur det går till att odla i vatten. Det 
är maximalt 20 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 14/11 så att vi kan planera fikat som vi bjuder på. Start 17.30, Vatten-
centrum, Kaserngatan 11, Campus Roslagen.

Lördag 27/11: Röjning och eldning  
vid naturstigen i Mälby, Väddö 
Under ledning av Skogsgruppen och ornitolog Ronny Carlsson, som också är 
guide på Naturstigen kommer vi att röja sly m m och elda vid en gammal torp-
grund. Samling kl 10.00 vid P-plats vid Kulturladan, Livsuniversitetet. Med-
tag matsäck och tåliga kläder för några timmar med sågning och kånkande. 
Anmälan till Per Bengtson, per@gronide.se 0709-46 88 51.

Söndag 5/12: Adventsvandring 
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 Rånäs slott för vidare 
gemensam färd några kilometer). 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 16/1: Vandring i  
djurens spår
Följ med på en vintervandring i områden där vi 
har chans att träffa på spännande djurspår. 
I Roslagen finns det lo, utter, mård och 
många andra djurarter, men man ser dem 
nästan aldrig. Däremot kan man hitta 
deras spår och ur dem utläsa mycket 
mycket intressant. Vi kommer öva oss 
på att vara detektiver som listar ut vad 
djuren har haft för sig
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. 

Aktiviteterna sker 
i samarbete med:

Wow, ännu mer på nästa sida! 

Jordstjärna

Hultbräken

Lospår

Kläppenstugan 

Tack för fikat på skräpplockardagen!


