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   Utgiven av Roslagens Ornitologiska Förening 
          www.rofnet.se  

Årsmöte, onsdagen den 21 februari, 2018 kl. 19.00

Föreningens årsmöte äger rum 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 2017          

Rönnskärs udde, söndagen den 24 september 
  
Sträckskådning vid Väddökusten har varit en stående punkt i alla år i ROF:s 
historia, ofta vid Rönnskärs udde som ligger strategiskt utmed fåglarnas 
flyttvägar men ändå är relativt lättillgängligt. 
Beroende på väder, vind och andra mer eller mindre mystiska omständigheter 
är det svårt att förutspå hur pass bra sträcket blir just denna dag. Den som 
följer med får se! Förhoppningsvis blir det en fin blandning av olika sim- och 
dykänder. Kanske några vadare, lommar, doppingar och gäss varierar utbudet. 
Ibland prickar man in en fin dag för insträckande sparvhökar och även några 
andra rovfåglar. Rastande eller sträckande småfåglar kommer förhoppningsvis 
också ses eller höras. 
Medtag fika och varma kläder. Det går också bra att ansluta på plats men tänk 
på att de flesta fåglarna vanligtvis ses de första timmarna. 
Samling: kl. 06.00. Parkeringen vid Friskis och svettis, Carl Bondes väg i 
Norrtälje  
Ansvarig:  Magnus Bladlund, tel. 0702-094212.

Roslagskusten, lördagen den 21 oktober
Vi beger oss denna lördag ut till någon spännande kustlokal på Björkö, Väddö 
eller Singö. Väder och vind får avgöra. Så här i andra halvan av oktober brukar 
en bra mix av fågelarter visa upp sig, och det finns alltid chans på 
överraskningar. Vi hoppas på bra väder med rätt vindar och fina sträcksummor 
av lommar, änder gäss, rastande småfågel och lite rovfåglar. Varma kläder och 
fika medtages! 
Samling: kl. 06.00. Parkeringen vid Friskis och svettis, Carl Bondes väg i 
Norrtälje 
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, 070-669 68 96 



Röjning vid sjön Torkan, lördagen den 28 oktober  

Denna förhoppningsvis soliga höstdag fortsätter vi att röja sly och elda ris vid 
stranden av Torkan nedan Söderby-Karl kyrka. Detta för att förbättra för alla 
fåglar som häckar och rastar i och kring sjön. Torkan ligger längs en syd-
nordlig sträckled och i söder ligger sjöarna Norrsjön och Brosjön. Runt sjön 
betar kor och får. Snatteranden har här ett bra tillhåll under häckningstid. Här 
kan man finna vadare som tofsvipa och rödbena. Nattsångare är rikligt 
företrädda under juninatten. 
Fåglarna har svarat bra på de åtgärder – markberedning, röjning och bete – 
som hittills vidtagits. När kommer de första rariteterna? 
Samling: kl. 09.00. Parkeringen vid Friskis och svettis, Carl Bondes väg i 
Norrtälje, alternativt vid Söderby-Karls kyrka kl. 09:30. 
Ansvarig: Gabriel Ekman, tel. 070 – 671 11 36 

Skrakar i Skedviken, lördagen den 11 november  

Vi gör även denna höst ett besök vid Skedviken (nordväst Rimbo) med 
förhoppningen att få se mängder av såväl stor- som salskrakar. Här samlas de 
under senhösten för att fiska innan de så småningom drar vidare mot sydligare 
trakter för att övervintra. Vi har även goda chanser att få se havsörn och andra 
intressanta arter. 
Samling: kl. 08.00. Parkeringen vid Friskis och svettis, Carl Bondes väg i 
Norrtälje, alternativt vid ICA Rimbo kl. 08:30. 
Ansvarig: Bo Granberg, tel. 0176 – 139 71 

Holksnickring på Svanbergaskolan, onsdagen den 6 
december  

Vi gör åter en insats för den hålhäckande småfåglarnas bästa genom att 
samlas denna kväll för att tillverka holkar. Kom och hjälp till oavsett om du är 
utbildad snickare eller har tummen mitt i handen! 
Samling: Svanbergaskolans personalparkering kl. 18:00. 
Ansvarig: Gert Straschewski, tel. 073 – 952 09 77 



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.  Bill Douhan   070-280 61 45 
Kassör  Ingrid Ehnström   073-394 10 87 
Sekreterare Magnus Bladlund  070-209 42 12 
Ledamot Gabriel Ekman   070-671 11 36 
Ledamot Micael Söderman  070-250 11 73 
Ledamot Yvonne Larsson   070-884 91 57 
Ledamot Lars Hansén   070-687 32 56 
Suppleant Gert Straschewski  073-952 09 77 
Suppleant Kristoffer Stighäll   070-669 68 96 

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 100 kr för senaste nr, 50 kr tidigare nr. 

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


