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   Höstprogram 2016
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   Utgiven av Roslagens Ornitologiska Förening 
       www.rofnet.se  

Årsmöte, onsdagen den 22 februari, 2017 kl. 19.00

Föreningens årsmöte hålls på sedvanligt sätt i 
Roslagens Sparbanks samlingslokal. 

Efter årsmötesförhandlingarna blir det föredrag av ännu icke bestämd 
person. 

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 höstprogram 2016     

Rönnskärs udde, söndagen den 25 september 
Ett höstprogram utan en exkursion till Väddö är inte komplett! Vi besöker som vanligt 
Rönnskärs udde men andra ställen är inte uteslutna. I slutet av september finns 
fortfarande möjligheten att se de flesta arter som drar söderut tidigt, t ex. sångare och 
vadare samtidigt som de sena flyttare, som dykänder och rovfåglar, förmodligen har 
börjat röra på sig en aning. Som vanligt är det något av ett lotteri om fågelsträcket är 
bra just denna dag. Väderläget och några andra faktorer avgör detta. Oavsett detta lär 
vi få se en del fågel över havet och över våra huvuden! Varma kläder och fika 
medtages. 
Samling: Friskis & Svettis, Norrtälje. Parkeringen närmast Carl Bondes väg,           
kl. 06.00. Det går även att ansluta på plats vid Rönnskärs udde. 
Ansvarig: Magnus Bladlund, tel. 0702 - 09 42 12 

Båtexkursion till Långskär, Söderarm, lördagen den 8 oktober 
I år tänkte vi återuppliva den traditionella höstexkursionen till Långskär , 
som brukar bjuda oss på många spännande fåglar vid rätt väderlek. Vadare, 
rovfåglar,måsar och rastande småfågel. 
Ta med matsäck för en dag och kläder efter väder! 
Avresa från Räfsnäs brygga kl. 05.30, återresa från Långskär kl. 14.00. 
Bindande anmälan senast den 4 oktober till Yvonne Larsson. 
Blir vi för få deltagare kan resan bli inställd. 
Kostnad: c:a 300-400 kr/deltagare 
Ansvarig: Yvonne Larsson tel. 0708-84 91 57 



Röjning vid sjön Torkan, lördagen den 29 oktober 
Vi fortsätter förbättra för fåglarna vid den lilla sjön Torkan som ligger nära Söderby-
Karls kyrka. Rishögarna efter vårens röjning behöver flyttas in på torr mark och 
eventuellt brännas. Ju fler vi blir desto bättre! Det ska bli spännande att se hur 
fåglarna svarar på våra insatser sedan. 
Den här årstiden passerar även en hel del flyttfåglar över dalgången på sin väg 
söderut. Med lite tur får vi se både gäss, änder och rovfåglar denna dag. 
Samling: Friskis & Svettis, Norrtälje. Parkeringen närmast Carl Bondes väg, kl 09:30 
alt Söderby-Karls kyrka 10:00. 
Ansvarig: Gabriel Ekman, tel 070- 671 11 36. 

Salskrakar vid Skedviken, lördagen den 12 november 
Kom med och njut av salskrakarna i sjön Skedviken. Denna årstid samlas stora skaror 
salskrakar och storskrakar i Skedviken på sin väg söderut. De är en upplevelse att se 
deras kollektiva fiske och här har du chansen till det. Vi hoppas även på att få se en 
del rovfåglar och inte minst havsörn dras ofta till de stora skrakflockarna i sjön under 
hösten. Kanske har vi tur att så någon fjällvråk. Den som blir med får se! 
Samling: Friskis & Svettis, Norrtälje. Parkeringen närmast Carl Bondes väg, kl. 08:00 
alt ICA Rimbo 08:30. 
Ansvarig: Gabriel Ekman, tel 070- 671 11 36. 



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 Gabriel Ekman   070-671 11 36 
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 


