
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. OBS! Där det är anmälan och begränsat 
med platser är det viktigt att du bokar av din plats om du inte kan komma! Det är ofta 
deltagare på kö (reserver) som kan få möjlighet att delta vid ev återbud. Tack för det!

Kolla in Facebook, Insta och webben! 
På Facebook, sök på Naturskyddsföreningen Roslagen så hittar du bilder och nyheter. 
På Instagram hittar du oss på naturskyddsforeningenroslagen. Besök förstås också 
webben: www.roslagen.naturskyddsforeningen.se.

Styrelse i Roslagskretsen 
ORDFÖRANDE: 
Ola Nordstrand, olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49 

LEDAMÖTER: 
Per Bengtson, per@gronide.se, 070 946 88 51
Sofia Gröhn, sofgro@hotmail.com, 070 203 73 90
Victoria Janson, Victoria_Janson@outlook.com, 070 812 51 72
Caroline Ford publicaro.cf@gmail.com, 070 533 60 90
Lena Franzén lena.franzen53@gmail.com, 070 631 59 42
Åsa Mikko aamikko@hotmail.com, 076 339 66 01

SUPPLEANTER: 
Tyra Blum, tyrablum@outlook.com, 073 894 71 75
Jana Weiss, jana@weiss.se, 073 370 63 63

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 N – olanordstrand57@gmail.com  

KLIMATGRUPPEN – rädda klimatet!  Kalle Guettler, kalle.guettler@gmail.com 

Tyra Blum, norrtalje@fridaysforfuture.se

ÄNGSGRUPPEN  – För blommande marker! Lena Franzén, lena.franzen53@gmail.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.naturskyddsforeningen.se/solceller. Det 
finns även info för bostadsrättsföreningar. 

Program:
Mars – sept 2023

Naturskyddsföreningen  
Roslagen

Lör 26/8: Sensommar- 
vandring i Riddersholm
Sensommarblomningen är i avtagande i slutet av augusti men det finns så 
mycket annat att se och höra berättas om. Det kan du göra om du följer med 
på denna natur- och kulturvandring med Klas-Rune Johansson. Historiken är 
intressant, slottet, byarna som brändes av ryssarna, ”ryssgräset”, konstnärinnan 
Gerd Rissler med maken Sven G. Lindquist, Stig ”Stickan” Boquist som bodde 
på slottet under ca 30 år, Alfridastormens förödande verkningar, bävrar, uttrar, 
havsörnar, m m. Sålunda – en natur- och kulturvandring på Riddersholm med 
en av länets främsta botanister som även kan historiken i Riddersholm. Anmä-
lan till Ola Nordstrand på olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49. Samling 
kl 10 vid Sladdstycket, hembygdsgården vid Kapellskär.

Sön 3/9: 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, handskar, stövlar och oömma kläder. Om vädret är ogynn-
samt kan datumet ändras. Föranmälan till Ola Nordstrand på olanordstrand57@
gmail.com eller 073 586 22 49.

Strimlus
som håller på.
.

Välkommen 

på alla

aktiviteter! 

Missa inte:Klimatsamlingpå Stora torget Lördagar 11:30–13:00

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 2500 kr för en vecka (må–sö) under
högsäsong (midsommar-augusti månad ut). Lågsäsong 1700 kr/v eller helghyra 
1100 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, 
ange ”Bidrag Kläppen”.

Framsidan: 
På försommaren 
blommar ett hav av 
kungsängsliljor i 
Ängsö nationalpark.

Naturvårdsmotorsågning
Är du intresserad av att vara med och göra naturvårdsinsatser 
med motorsåg? Då har du möjlighet att gå en kurs som ger dig 
körkort för motorsåg. Naturskyddsföreningen räknar med att  
stå för hälften av kostnaden på ca 8000 kr och önskar då att 
du gör insatser inom naturvården för föreningen. Håll utkik 
på vår hemsida www.roslagen.naturskyddsforeningen.se för 
mer information om kursen eller anmäl redan nu intresse till 
Ola Nordstrand på e-postadress: olanordstrand57@gmail.com. 
Välkommen med din anmälan! (Kvinnor är extra välkomna, 
eftersom det brukar vara mest män på motorsågskurser.)



Naturskyddsföreningen i Roslagen, program mars – sept 2023

Ons 15/3: Kretsstämma på Färsna
Kallelse till kretsstämma (som är detsamma som årsmöte) 2023. Vi har 
den stora glädjen att kunna presentera ett föredrag med naturfotograf Leif 
Gustavsson som första programpunkt vid årets kretsstämma. Dagord-
ning, möteslänk och möteshandlingar hittar du på  www.roslagen.natur-
skyddsforeningen.se. Information finns även på Facebook.  Som förslag 
till mötesordförande för kvällen är Kristina Mattsson från Växplats Nybyn. 
Kretsstämman startar kl 18.00 med föredraget med Leif Gustavsson och vi 
beräknar att själva kretsstämman startar ca kl 18.45. Vi beräknas vara klara 
senast klockan 20.00. Såklart är det fika! Varmt välkomna! 

Ons 29/3: Återbruksworkshop 
Här får du tips och möjlighet att testa återanvändning av sådant du annars 
skulle ha slängt. Annika Ekström är konstnär och har arbetat länge med 
återbruk och pedagogik för hållbar utveckling. Hon inleder med att visa hur 
olika material kan användas till återbruk, och visar hur kläder och föremål 
kan lagas, ändras och göras om. Sedan får vi möjlighet att själva arbeta och 
pröva återbrukets möjligheter. Plats: Aktivitetshuset Magasinet i Norrtälje, 
Baldersgatan 14, vid Rodengymnasiet). Tid: 19.00–21.00. Fika finns att köpa. 
Begränsat deltagarantal, anmäl dig till Per Bengtson, per@gronide.se

Lör 1/4: Naturstäda Norrtälje 
Vi plockar skräp och upptäcker naturen på nära håll tillsammans med 2020 
års Naturvårdspristagare Stellan Armandsson. Vi samlas klockan 10.00 vid 
Willys på Knutby torg. Gummistövlar är ett måste och i övrigt kläder efter väder, 
handskar som tål väta och smuts. Picnic-påse sponsras av Rådmansö Bageri 
och Norrtelje Musteri. Vi håller på som längst till klockan 14.00. Anmälan till Ola 
Nordstrand på olanordstrand57@gmail.com eller på telefon 073 586 22 49. 

Sön 16/4: Duka för biologisk  
mångfald i din trädgård
Kom till Färsna gård mellan kl. 11–15 och låt dig inspireras!
• Hur kan man skapa en bit ängsmark i sin trädgård?
• Hur kan man se till att det finns boplatser för våra viktiga pollinatörer?
• Hur bygger man en fågelholk för att minska fåglarnas bostadsbrist?
• Hur fagar man? Vi visar och förklarar.
Vi kommer hjälpa er med råd och tips. Det kommer att finnas en tipsprome-

nad med frågor på temat. Alla barn får pröva på att borra 
hål i kubbar för att skapa boplatser till våra pollinatö-

rer. Vi bygger fågelholkar för mes och stare. Vi fa-
gar Biparksängen, där får ni gärna bidra med lite 

hjälp. Varmt välkomna önskar Ängsgruppen.

Lör 22/4: Underbara arter  
i Kolarmoraskogen 
Kolarmoraskogen ligger väster om Hallstavik och är ett naturreservat som 
hyser ovanligt många rara arter av mossor, lavar och svampar. Under led-
ning av Kristoffer Stighäll så tittar vi närmare på några av dem och lär oss 
om vad de berättar om skogen. Ta med rejäla skor, oömma kläder, fika och 
något att sitta på, och gärna en lupp om du har. Ca 10.00–14:00. Vi samåker 
om det går. Anmälan och info om samlingsplatser, kontakta Per Bengtson, 
per@gronide.se, 0709-468851. 

Sön 23/4: Fiskvandring  
i Norsjöbäckens våtmark
En favorit i repris när Micael Söderman från Sportfiskarna guidar oss på 
en av kommunens största och nyanlagda s k periodiska våtmarker (en 
översvämningsvåtmark) som Sportfiskarna tillsammans med markägare 
började att anlägga för tre år sedan. Vi tittar på våtmarkens simmande och 
flygande invånare och de grävda dammarnas groddjur och skalbaggar samt 
att vi får se vandrande abborre och säkert också lekande gädda. Våtmar-
ken är på ca 4,5 ha och ligger mellan Norsviken och Norsjön i Gryta intill 
Rörviksvägen. Samling på plats kl 9.00 med matsäck, stövlar och kläder 
efter väder. Anmälan till Ola Nordstrand på olanordstrand57@gmail.com 
eller 073 586 22 49. Vid anmälan kan du ange om du behöver samåka till 
guidningen.

Lör 13/5: Hyggesfritt skogsbruk  
Hur fungerar hyggesfritt skogsbruk, går det att både hugga i skogen och ha 
den kvar? Hur påverkas skogens naturvärden och möjligheten för frilufts-
liv? Vi besöker skogsentreprenören Carl Wale som har specialiserat sig på 
hyggesfria skogsbruksmetoder. Vi vandrar i skog där det bedrivs, lär oss 
hur det funkar, diskuterar olika perspektiv, och om och hur det kan ersätta 
trakthyggesbruket. (Alltså det som kallas kalhyggen i dagligt tal.) Kl 10:00-
13:00, ca. Det blir en vandring på en dryg timme, och sedan fikar vi till-
sammans. Ta med eget fika och något att sitta på. För anmälan och info 
om samlingsplats,  kontakta Per Bengtson per@gronide.se, 0709-468851.
 

Lör 20/5: Vandra i Mälby  
och bygg ett dämme
Ronny Carlsson, ornitolog och engagerad i naturstigen i Mälby vid Livsuni-
versitetet på Väddö tar oss med på en vandring till ett viltvatten i närhe-
ten med vårfåglar. Efter vandringen ger vi ett handtag med att bygga ett 
dämme vid skogskärret intill naturstigen och belönas med en god lunch 
efteråt. Start 9.00. Slut ca kl 14.00. Anmälan till Ola Nordstrand på olanord-
strand57@gmail.com, 073 586 22 49.

Lör 3/6: Långtur till Svenska Högarna
Efter 2022 års succé med utflykten och guidningen på Ängsö drar vi oss i år 
längre ut i skärgården genom att besöka Svenska Högarna. Sveriges största 
marina naturreservat hittar du vid Svenska Högarna, som ligger längst österut 
i Stockholms ytterskärgård och som ingår i Norrtälje kommun. Naturreservatet 
bildades 1976 och utökades 2020 med ett stort havsområde och omfattar nu 61 
000 hektar. Vi utgår från Bromskär kl. 9 och är åter ca 16. På ön får vi en rund-
vandring av tillsyningsmännen Sarah och Alf Anderin samt tid för egen prome-
nad. Begränsat antal deltagare. Båtresan kostar ca 500 kr per person. Anmälan 
till Sofia Gröhn, sofgro@hotmail.com,  070 203 73 90. Medtag matsäck.

Sön 11/6: En stillsam dag i skogen
Följ med på en sinnesvandring i kommunens senast tillkomna naturreservat i 
Färsnatrakten tillsammans med naturguide Lisel Hamring och Agneta Falk. Ta 
med kläder efter väder och fika. Samling kl 10.00 vid vita huvudbyggnaden på 
Färsna gård. Vi avslutar c:a 14.00. Max 12 deltagare! Anmälan till Ola Nordstrand 
på olanordstrand57@gmail.com eller 073 586 22 49.

Lör 17/6: Blomstervandring  
i Rimsjö ekbackar
Blomstervandring med naturguide Lisel Hamring i de betade ekbackarna i 
Rimsjö naturreservat norr om Syninge. Rimsjös naturreservat är 5,6 hektar stort 
och är skyddat sedan 1946. Naturreservatet ligger naturskönt i öppet odlings-
landskap med 150-åriga ekar och gravfält från järnåldern. Start kl 10.30 vid 
parkeringen. Ta med fika och kläder efter väder. Anmälan till Ola Nordstrand på 
olanordstrand57@gmail.com, 073 586 22 49.

Lör 22/7:  
Liekurs på Färsna gård

Nybörjarkurs i lieslåtter för dig som vill lära dig 
använda lien hemma i din egen trädgård eller ute på 
ängarna. Genom att skapa en äng så kan du göra en 
insats för den biologiska mångfalden och samtidigt 
bli kulturbärare genom att använda lien som redskap. 
Vi varvar praktiska övningar med lite ängsteori, men 
fokus ligger på att lära sig att hantera lien på bästa 

sätt. I liekursen ingår instruktioner i säkerhet, inställ-
ning av lien, knackning, att bryna eggen, slåtterteknik 

och skötsel av ängen. Plats för åtta personer och en 
kostnad på 300 kronor för materialet (själva kursen bjuder 

vi på). Åldersgräns 15 år. Anmälan till Jörg Hellkvist på e-post: 
jorg@hliv.se.

Wow, ännu mer på nästa sida! 

Kläppenstugan 

Tack för fikat på 
skräpplockardagen!

Aktiviteterna sker 
i samarbete med:

Majvivor på Ängsö.


