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Årsmöte, onsdagen den 24 februari, 2016 kl. 19.00
Föreningens årsmöte äger rum i 

Roslagens Sparbanks samlingslokal. 

Nyfiken på fåglar?

Efter årsmötesförhandlingarna blir det föredrag av av 
Gigi Sahlstrand, Sveriges enda professionella fågelskådare!

Gigi pratar om fågelskådning blandat med vackra foton, ljud och 
filmsnuttar. Passar både nybörjare och mer avancerade fågelskådare.  

Föreningen bjuder som vanligt på fika! 
Samling: 19.00 i Roslagens Sparbank, ingång från Danskes gränd. 

Ansvarig: Yvonne Larsson tel. 070-884 91 57 



ROF:s vårprogram 2016          

Årsmöte, onsdagen den 24 februari, 2016 kl. 19.00 
Föreningens årsmöte äger rum i Roslagens Sparbanks samlingslokal.  
Nyfiken på fåglar? 
Efter årsmötesförhandlingarna blir det föredrag av 
Gigi Sahlstrand, Sveriges enda professionella fågelskådare! 
Gigi pratar om fågelskådning blandat med vackra foton, ljud och filmsnuttar. 
Passar både nybörjare och mer avancerade fågelskådare. 
Föreningen bjuder som vanligt på fika!  
Samling: 19.00 i Roslagens Sparbank ingång från Danskes gränd.  
Ansvarig: Yvonne Larsson tel. 070 – 884 91 57 

Uggleexkursion, lördagen den 19 mars. 
Åter dags för den traditionella uggleexkursionen. Med bil åker vi ut i skogarna 
och lyssnar efter ugglor. Samåkning i största möjliga mån. 
Upplägget blir att vi längs vägen gör olika stopp vid lämpliga ställen och/eller 
att vi gör en längre vandring längs någon skogsväg. 
Vi börjar med att i skymningen försöka hitta någon visslande sparvuggla.  
Senare när det blivit mörkare lyssnar vi och försöker hitta  hoande ugglor.  
Störst chans har vi på kattuggla, men även slaguggla är tänkbar om vi har tur. 
Vid något enstaka tillfälle har även pärluggla hörts vid någon av våra 
exkursioner, men den är numera mycket ovanlig i Roslagen. 
Största förutsättningar för att vi ska lyckas hitta någon eller några ugglor är att 
det är lugnt väder och ingen nederbörd plus att ugglorna är på gott humor.  
Tänk på att ha lämpliga kläder och skodon för kyla och eventuellt hala 
skogsvägar samt att ta med det obligatoriska fikat.   
Samling: Parkeringen vid Friskis och Svettis i Norrtälje med infart från Carl 
Bondes väg kl. 16:30. 
Ansvarig: Bo Granberg tel.: 0176-139 71 alt. 0176-505 20. 



Riddersholm, lördagen den 23 april. 
Vi beger oss åter ut i naturen i Riddersholm, nära Kapellskär på Rådmansö. Vi 
börjar med att kolla upp de holkar som föreningen satte upp förra året.Därefter 
går vi till det utsiktsberg som föreningen röjt fram. Härifrån har man fin utsikt 
över Norrsundet, en havsvik där det brukar finnas en hel del sjöfåglar. Är 
vädret på vår sida brukar man även se rovfåglar härifrån. 
Därefter kan vi ta en promenad genom lövskogar, strandängar till 
Södersundet, också det en havsvik och här finns det en koloni med 
skäggdopping. Ibland kommer världens största tärna, skräntärna på besök hit.  
Denna utflykt lämpar sig för medlemmar i alla åldrar och kunskapsnivåer. Inte 
minst barnfamiljer önskas välkomna! 
Ta med matsäck! 
Samling: kl 08:00 Parkeringen Friskis och svettis, invid Carl Bondes väg.  
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, tel 070-669 68 96, alt mail: k.stighall@gmail.com. 

Kundbysjön, lördagen den 30 april 
Kundbysjön utrustades under våren 2015 med ett fågeltorn som har mött stor 
uppskattning av såväl närboende som andra fågelintresserade. Fågeltornet 
har uppförts av ROF och det kan därför vara på sin plats att en utflykt hit ingår 
i vårprogrammet. Detta inte bara för att visa upp dess förträfflighet, utan i 
första hand för att studera de förhoppningsvis många fåglar som då kommer 
att finnas här. Tornet är beläget på gångavstånd från Rimbo (cirka 1 300 
meter) och samlingspunkten för dagens utflykt är därför där Vallbyvägen 
börjar vid Stockholmsvägen. Här träffas vi lördagen den 30 april kl. 06.00 
för att tillsammans vandra till tornet. För er som inte vill sluta upp vid denna 
kanske i mångas tycke arla tidpunkt, finns det givetvis möjlighet att ansluta 
senare vid fågeltornet. För er som kommer med bil till sjön är det lämpligt att 
parkera där vägen genom Kundby passerar den gamla banvallen i öster. 
Härifrån kan man promenera längs den norra stranden mot väster och på så 
vis kommer man direkt på tornet. Ledare för exkursionen finns på plats fram till 
åtminstone kl. 10. Här finns det dock anledning att lägga in ett förbehåll. Skulle 
det vara så att vädret är eländigt, kan det finnas risk för att utflykten avslutas 
tidigare. 
Ansvarig: Bill Douhan 070-2806145 



Fågeltornskampen vid Brosjön, lördagen den 7 maj 
För 6:e året i rad tänkte vi i ROF ställa upp i fågeltornskampen. Förutom en 
informell landskamp med de finländska tornen och nu för tiden också danska 
sådana som kan ge lite spänning under morgonen hoppas vi på några trevliga 
timmar i tornet. Lite otur med främst vinden förra året gjorde att vi inte kunde 
toppa rekordåret från 2012 då vi noterade 72 arter. Vi uppmuntrar gärna 
deltagare med bra hörsel att vara på plats i gryningstimmen så vi lyckas höra 
skogsfåglarna som sjunger på avstånd. Denna dag är talgoxen lika mycket 
värd som en kungsörn! Förra året såg vi två ägretthägrar (ny art för Brosjön) 
men missade gulsparv och rödhake. 
Kampen börjar klockan 05 på morgonen och pågår till kl 13.  
Kom ihåg att klä dig varmt! Mer info om Brosjön på www.rofnet.se/fagellokaler/
brosjon.  
Samling: Deltagare ansluter vid valfri tidpunkt från kl 05. Parkering finns vid 
vägslutet i Väsby, varifrån man följer den gamla jordbruksvägen till dess slut. 
Tornet finns mellan ladan och sjön.  
Ansvarig: Magnus Bladlund, 070-209 42 12. 

 



Fågelvandring runt Ludden, onsdagen den 18 maj 
Nu har massor av flyttfåglar kommit åter och sjunger för fullt! Vi gör en 
”stadsnära” vandring utmed Lommaren och den lummiga ån fram till ekbacken 
vid Ludden som vi rundar för att ta elljusspåret tillbaka till Vigelsjö. En 
promenad på två till tre timmar i sakta mak där vi försöker lära oss att skilja på 
de vanligaste arterna, men med chans att höra näktergal, rosenfink och andra 
trevliga arter! Ta gärna med fika (och kanske myggmedel). 
Samling: Bilparkeringen vid Lommarbadet, kl 18.00. 
Ansvariga: Ingrid Ehnström, tel 0733-94 10 87 och Lars Hansén, tel 
070-6873256 



Singö, lördagen den 21 maj.  
Följ med på en båttur på Ålands hav och pröva klassisk ö-skådning! 
 Vi åker återigen ut i Singö skärgård tillsammans med Fredrik Bondestam.  
Färden går till Stor-Roten om vädret så tillåter annars blir Måssten vårt mål.  
Två grupper körs ut 05.00 resp. 05.45. Räddningsvästar tillhandahålls på 
plats.  
Vatten- och vindtät klädsel rekommenderas. Och matsäck naturligtvis. 
Max: 10 platser 
Samling: Parkeringen vid Friskis och Svettis kl. 04.00. Anslutning kan ske 
efter vägen. 
Anmälan: Till Ingrid Ehnström, ingrid.ehnstrom@gmail.com, 073-394 10 87 
senast 16/5. 
Kostnad: 100 kr för båten och delade kostnader för bilfärden. 

Hasselsnoksspaning, lördagen den 4 juni 
Följ med vår ROF-stipendiat Eva Marie Söderblom ut på spaning efter 
hasselsnok, den ovanligaste ormarten i Sverige. 
Vi beger oss till Kvarnsandsbadet söder om Grisslehamn. 
En kikare med kort närgräns är ett bra hjälpmedel. Glöm inte matsäck. 
Vid dåligt väder åker vi ut på söndagen den 5 juni i stället. Meddela din mail-
adress och/eller mobilnummer vid anmälan. 
Max: 10 platser 
Samling: Parkeringen vid Friskis och Svettis kl. 6.30. Anslutning kan ske efter 
vägen. 
Anmälan: Till Ingrid Ehnström, ingrid.ehnstrom@gmail.com, 073-394 10 87 
senast 30/5. 
Kostnad: Vi samåker och delar på bilkostnaden. 

mailto:ingrid.ehnstrom@gmail.com


Nattsångare, fredagen den 10 juni 
ROF avslutar vårprogrammet på brukligt vis med att vi ger oss ut i 
roslagsmarkerna för att lyssna efter nattsjungande fåglar i försommarnatten. Vi 
väljer en rutt vid samlingen som vi tror passar utifrån väderlek och förväntad 
fågeltillgång. Har vi tur lyckas vi höra flera av arterna näktergal, rördrom, 
kornknarr och gräshoppsångare. Kanske också flodsångare, vaktel nattskärra 
och någon uggla. Med en del tur hörs ytterligare några arter. 
Ta med fika! 
Samling: kl 22.00 Parkeringen Friskis och svettis, invid Carl Bondes väg. 
Ansvariga: Kristoffer Stighäll, tel 070-669 68 96, alt mail: 
k.stighall@gmail.com och Magnus Bladlund, tel 0702-094212. 



Roslagens Ornitologiska Förening 
Organisationsnummer 802 415-8175 
Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) är en ideell förening verksam 
inom Norrtälje kommun, vars främsta syfte är att verka för och sprida 
information om fågelforskning, fågelskydd och naturvård.   

Roskarlen ges ut av ROF och kommer ut med ett huvudnummer per år, samt 
ytterligare utskick. 

Styrelse 

Ordf.  Kristoffer Stighäll  070-669 68 96 
Kassör  Ingrid Ehnström   073-394 10 87 
Sekreterare Magnus Bladlund  070-209 42 12 
Ledamot Bill Douhan   070-280 61 45 
Ledamot Micael Söderman  070-250 11 73 
Ledamot Yvonne Larsson   070-884 91 57 
Ledamot Lars Hansén   070-687 32 56 
Suppleant Kristina Ottander  070-229 93 34 
Suppleant Gert Straschewski  073-952 09 77 

Valberedning 
Bo Granberg (sammankallande)   0176-139 71 
Roine Karlsson     070-314 49 43 
Dan Johansson, suppleant   070-392 78 89 

Hemsida     E-post 
www.rofnet.se     roskarlen@rofnet.se 

Medlemskap i ROF    Bankgiro 5788-6426 
Medlemskap 2016 (inkl. skriften) 150 kr. 
Juniormedlem (under 18 år, inkl. skriften) 50 kr. 
Familjemedlem (ingen skrift) 50 kr. 
Enbart skriften 60 kr. 

Adress 
Roslagens Ornitologiska Förening, c/o Bladlund, 
Drottningdalsvägen 12, 761 75 Norrtälje 


