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Årsmöte, onsdagen den 22 februari, 2017 kl. 19.00
Föreningens årsmöte äger rum i 

Roslagens Sparbanks samlingslokal. 
Efter årsmötesförhandlingarna blir det föredrag av av

Joakim Ekman
          Fåglar och natur på Kuba 

Joakim berättar och visar bilder från detta örike, innehållande allt från 
världens minsta fågel, bikolibrin, som inte finns någon annanstans i 

världen till den färgsprakande Kubatodin. 

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 2017          

Årsmöte, onsdagen den 22 februari, 2017 kl. 19.00 
Föreningens årsmöte äger rum i Roslagens Sparbanks samlingslokal.  
Efter årsmötesförhandlingarna blir det föredrag av 
      Joakim Ekman 
 Fåglar och natur på Kuba  
Joakim berättar och visar bilder från detta örike, innehållande allt från världens 
minsta fågel, bikolibrin, som inte finns någon annanstans i världen till den 
färgsprakande Kubatodin. Och allt detta inramat av den kubanska historiska 
miljön med välbehållna Cadillacs från 50-talet på vägarna och städer där tiden 
stått still. 
Fika: Föreningen bjuder som vanligt på fika!  
Samling: 19.00 i Roslagens Sparbank ingång från Danskes gränd.  
Ansvarig: Yvonne Larsson tel. 070 – 884 91 57 

Motorsågskurs, januari-februari 2017.
Föreningen utför som bekant naturvårdsarbete på olika platser i Roslagen. I 
många fall underlättas arbetet av att vi använder motorsåg.  
Numera måste den som arbetar med motorsåg på annans mark ha 
motorsågskörkort. Därför ordnar föreningen i januari-februari 2017 en kurs 
som ska leda fram till motorsågskörkort nivå A och B. 
Kursen genomförs vid fem utbildningstillfällen, två innekvällar och tre dagar i 
fält med praktiska övningar och examinering. Kvällspassen hålls hos Pelles 
Service i Hallstavik den 31 januari och 2 februari. Praktikpassen hålls den  
3, 10 och 17 februari troligtvis i Havsskogen på Väddö. 
Kursen är gratis för deltagarna men du förutsätts delta i föreningens praktiska 
naturvårdsarbete. 
Intresseanmälan skickas snarast till: 
Ronny Carlsson 
ronny.a.carlsson@gmail.com 
Mobil: 0706-706556 



Uggleexkursion, lördagen den 11 mars.  
Nu är det åter dags för den årliga uggleexkursionen i ROF:s regi. Vi tar oss 
med hjälp av bil ut till lämpliga skogsmarker, där vi hoppas på att få höra 
någon eller några ugglor. Samåkning sker i största möjliga mån. 
Hur vi lägger upp det hela får visa sig. Det kan bli att vi gör stopp med bilarna 
vid lämpliga ställen och/eller att vi har en längre vandring längs någon 
skogsväg. 
Först försöker vi i skymningen att hitta någon visslande sparvuggla.  
När mörkret senare tar över, blir det dags att lyssna efter hoande ugglor. Då är 
det i första hand chans på att vi får höra kattuggla, men även slaguggla kan bli 
aktuell om vi besöker norra Roslagens skogar. 
Ska vi lyckas att hitta spelande ugglor så är förutsättningarna betydligt större 
om det är lugnt väder och ingen nederbörd faller. Föreningens senaste 
uggleexkursion hade otur på den fronten, vad gäller nederbörd.   
Lämpliga kläder och skodon för kyla och eventuellt hala skogsvägar 
anbefalles, samt naturligtvis att ta med det obligatoriska fikat.   
Samling: Parkeringen vid Norrtälje Sportcentrum i Norrtälje med infart från 
Carl Bondes väg kl. 17:00. 
Ansvarig: Bo Granberg tel.: 0176-139 71.

Kundbysjön, lördagen den 29 april.
Vi gör en uppföljning på fjolårets vårutflykt till föreningens eget fågeltorn vid 
Kundbysjön, strax utanför Rimbo. Vi hoppas att sankängen nedan tornet är 
rejält översvämmad och att där rastar änder och vadare i mängd. Mycket 
hänger på vädret, men här brukar det alltid finnas något att titta på. 
Samling kl. 06:00 där Vallbyvägen möter Stockholmsvägen (inte 
Roslagsvägen). Är tidpunkten väl tidig går det bra att ansluta vid fågeltornet 
senare.  
Ansvarig (Bill Douhan, 070-2806145)) finns på plats fram till kl. 10. Här är det 
dock plats för en brasklapp, vid uselt väder kan utflykten avslutas tidigare. 



Fågeltornskampen vid Brosjön, lördagen den 6 maj
Dags igen för ROF att ställa upp i fågeltornskampen. Förutom en informell 
landskamp med några av våra grannländer, och förstås, övriga svenska 
fågeltorn som skapar ett spännande tävlingsinslag i fågelskådningen hoppas vi 
på några trevliga timmar vid Brosjön med nyanlända vårfåglar. Denna dag är 
en gulsparv precis lika välkommen som en pilgrimsfalk. Förra året såg vi 66 
arter. Vi hoppas på några fler denna gång! Kampen börjar kl 05 på morgonen 
och pågår till kl 13. 
Kom ihåg att klä dig varmt! Mer information om Brosjön hittas på ROF:s 
hemsida. 
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 

 



Singö, lördagen den 13 maj  
Vi åker återigen ut i Singö skärgård tillsammans med Fredrik Bondestam. 
Måssten i Singö skärgård är optimal för den som gillar havsskådning eller att 
leta efter skulkande rariteter. Listan på spännande arter kan göras lång. Vad 
som sker i havsbandet styrs i hög grad av väder och vind; den ena dagen är 
sällan den andra lik. 
Båten utgår från Svartklubbens lotsstation på Singö. 
Två grupper körs ut 05.00 resp. 05.45. Räddningsvästar finns.  
Återfärden bestämmer vi på plats. 
Vatten- och vindtät klädsel rekommenderas. Och matsäck naturligtvis. 
Läs mer om Fredrik på 
http://singobirding.opoponax.se/ 
Max: 10 platser 
Samling: Friskis & Svettis, Norrtälje. Parkeringen närmast Carl Bondes väg kl. 
04.00. Anslutning kan ske efter vägen. 
Anmälan: Till Ingrid Ehnström, ingrid.ehnstrom@gmail.com,  
073-394 10 87 senast 8/5. 
Uppge ditt telefonnummer vid anmälan. 
Kostnad: 100 kr för båten (subventionerat pris) och delade kostnader för 
bilfärden (18,50 kr per mil som delas av alla i bilen). 

Fågelvandring runt Ludden, torsdagen den 18 maj 
Nu har troligen de flesta flyttfåglarna kommit åter och sjunger för fullt! Det är 
dags igen för den populära ”stadsnära” vandringen 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, med chans att höra 
näktergal, rosenfink och andra trevliga arter! Ta gärna med fika (och kanske 
myggmedel). 
Samling: Bilparkeringen vid Lommarbadet, kl 17.00. 
Ansvariga: Ingrid Ehnström, tel 0733-94 10 87 och Lars Hansén, tel 
070-6873256 



Hasselsnokexkursion, söndagen den 28 maj  
Vi kommer att bege oss till utsidan av norra delen av Väddö denna morgon. På 
strandklipporna och i bergskrevor finns här en liten population med 
hasselsnok. Vi hoppas även få se vanlig snok och huggorm, och även en del 
kustfåglar.  
Vår guide är Eva-Marie Söderblom, amatörforskare, som studerat Väddös 
hasselsnokar under en lång följd av år. 
Beroende på väder och temperatur så börjar ormarna ofta dagen med att sola 
en stund i den tidiga solen. Det är därför viktigt att vi är på plats i tid. 
Samling: Norrtälje, Parkeringen vid Friskis och Svettis kl 06.00. Alternativ 
mötesplats på parkeringen vid Kröns trädgård, Älmsta, kl 06.30. 
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, 070-669 68 96. 

Nattsångare, fredagen den 9 juni 
Följ med ut i sommarnatten och lyssna på både skönsångare och sällsamma 
doldisar. Beroende på väder och vind kommer vi att välja färdväg. Tidigare år 
har vi lyssnat till näktergalar, hornuggla, kornknarrar, sumphöns, rördrom, 
kärrsångare, gräshoppsångare och flodsångare.  
Med lite tur kanske det också kan bli någon storspov, vaktel och/eller 
nattskärra. Den som följer med får helt enkelt vara med och upptäcka vad som 
finns i Roslagsnatten. Medtag fika och varma kläder. 
Samling: Parkeringen vid Friskis och svettis, Carl Bondes väg i Norrtälje kl 
22:00. 
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, tel 070-669 68 96 eller Magnus Bladlund, tel 
0702-094212. 



    

 Skymningen sänker sig när en Flodsångare skådas 



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 2017 (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


