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   Utgiven av Roslagens Ornitologiska Förening 
                   www.rofnet.se  

Årsmöte, tisdagen den 18 februari, 2020 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. 



ROF:s höstprogram 2019          

Hjälstaviken, lördagen den 14 september 
Vi beger oss till Hjälstaviken utanför Enköping. Det här är en av de finaste 
slättfågelsjöarna i Mellansverige. Så här års samlas stora mängder gäss och 
tranor på sin resa söderöver genom Sverige. Bland detta myller kommer vi 
säkerligen kunna identifiera lite ovanligare arter som spetsbergsgäss och 
kanske fjällgäss. 
I vassarna hörs lockanden av blåhakar och sävsparv och fågeltornet kan nog 
erbjuda andra godbitar. Missa inte detta tillfälle att inviga höstens begivenheter 
i fågelvärlden. 
Samling: kl. 09.00  vid Friskis och svettis, Carl Bondes väg i Norrtälje, 
Ansvarig: Gabriel Ekman, tel. 070 – 671 11 36 

Rönnskärs udde, söndagen den 29 september 
Återigen ett besök vid en av kommunens förnämsta sträcklokaler för de 
morgonpigga! Som vanligt styr väder och vind hur utfallet blir men en morgon 
vid Rönnskärs udde erbjuder alltid något. Simänder, dykänder, lommar och 
kanske några enstaka rovfåglar är lite av det vi hoppas få se. Därtill kanske 
några vadare och snabbt förbiflygande tättingar. Ta med fika och lämpliga 
varma kläder. Det går också bra att ansluta på plats men förmodligen avslutar 
vi ungefär kl. 10 då fågelsträcket brukar upphöra. 
Samling: 06.00 vid Friskis & Svettis, Norrtälje, infart från Carl Bondes väg. 
Ansvarig: Magnus Bladlund, tel, 0702 - 09 42 12 

Skrakar i Skedviken, lördagen den 2 november  
November inleds med en riktig klassiker när vi åter besöker Skedviken utanför 
Rimbo. Så här års samlas stora skrakflockar i den grunda sjön. Upplevelsen 
av en stilla novembersol, gula vassar och plingandet av skäggmesar kan 
också ingå om vädret är på sitt bästa humör. Vi besöker sannolikt båda våra 
slottsmiljöer Mörby och Rånäs för att få ut det bästa av dagen. 
Samling: kl. 09.00  vid Friskis och svettis, Carl Bondes väg i Norrtälje. 
Ansvarig: Gabriel Ekman, tel. 070 – 671 11 36 



Naturvårdsarbete på Hasselhorn, lördagen den 16 
november
Nu tar vi nya tag med naturvårdsarbetet på Erkens norra strand. På uppdrag 
från länsstyrelsen har Rof. sedan januari 2018 gjort naturvårdande insatser på 
Hasselhorn genom att ta bort gran för att gynna lövträd. Den här dagen 
kommer vi i första hand att dra ihop och elda granris. I mån om tid och 
resurser skall kvistade och kapade granstockar dras samman och läggas på 
hög för att underlätta framkomsten. 
Alla är hjärtligt välkomna att göra en insats efter var och ens förmåga. Medtag 
kaffe och smörgås, korv att grilla och en stor flaska vatten, för törsten kommer 
att göra sig påmind.Tag med handsågar, yxor, stocksaxar eller bara 
arbetsvilliga händer. Av säkerhetsskäl skall inga motorsågar användas, men 
det kommer att finnas personal med motorsåg på plats om en sådan insats 
skulle krävas. 
Samling: kl. 09:00 vid Friskis och svettis, infart från Carl Bondes väg i 
Norrtälje, 
Ansvarig: Bosse Wennberg, tel. 070-755 48 86 



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 

Ordförande Kristoffer Stighäll  070-669 68 96 
Kassör  Anqi Lindblom Alm  073-063 91 62 
Sekreterare Magnus Bladlund  070-209 42 12 
Ledamot Bill Douhan   070-280 61 45 
Ledamot Bo Wennberg   070-755 48 86 
Ledamot Gabriel Ekman   070-671 11 36 
Ledamot Gert Straschewski  073-952 09 77 
Ledamot Lars Hansén   070-687 32 56 
Suppleant Gosia Surminska  073-918 64 85 
Suppleant Ronny Carlsson     070-670 65 56

Valberedning 
Dan Johansson, sammankallande  070-392 78 89 
Bo Granberg     076-336 68 59 
Karin Persson, suppleant   076-826 55 33 

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

Medlemskap i ROF    Bankgiro 5788-6426 
Medlemskap 2019 (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


