
 

 
 

  

 

 

Märsta-Sigtuna lokalavdelning 

Nyhetsbrev november 2017 

 

 

Du får det här nyhetsbrevet som medlem i Friluftsfrämjandet, Märsta-Sigtuna 

lokalavdelning. Vi testar ett nytt sätt att skicka ut information om aktuell verksamhet och 

vad som är på gång i vår lokalavdelning. I år kommer vi därför inte att skicka ut något 

tredje nummer av Friluftsaktuellt. Nästa nummer blir verksamhetsberättelsen som kommer 

ut under februari.   

 

 



  

 

Tårtkalas vid Embarsboda 19/11 
Friluftsfrämjandet fyller 125 år i år! Det firar vi med tårtkalas i Embarsboda nu på söndag. 

Vi bjuder på tårta och visar en överblick över dessa 125 år i form av en tidslinje.  

 

Kl. 11.30, 12.30, 13.30 och 14.30 lottar vi ut fyra jubileumskåsor bland besökarna som är 

på plats just då. Grillelden är tänd och serveringen är öppen kl. 11-15. Välkomna! 

 

Läs mer om Embarsboda och hur du hittar dit 

 

 

 

Träff för ledare och funktionärer 23/11 kl. 18-21 
Välkommen till en träff där vi pratar om frågor som hur du trivs som ledare, vilka 

förbättringsmöjligheter du ser, vilka utmaningar som finns och hur vi kan hjälpas åt kring 

dem. Kanske har du idéer och tankar om hur vår lokalavdelning kan utvecklas? 

 

Det är också en chans att träffa ledare och funktionärer från andra sektioner. Vi träffas på 

vårt kansli i Frejgården, Valsta. Vi bjuder på pizza! Mötet startar kl 18 med att vi äter 

tillsammans. 

 

Anmäl dig till mari.annewallin3@hotmail.com senast den 18 november. Vi tänkte köpa lite 

olika pizzor men ange gärna om det finns önskningar om vegetariskt alternativ. 

  

 

 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/marsta-sigtuna/embarsboda/


  

 

Naturvård med häst i Rävsta 26/11 
Under hösten arbetar Järva TrädvårdsCenter med skogsvård och bygge av bänkar vid 

vandringsleder i Rävsta naturreservat. Ledord för arbetet är biologisk mångfald och till 

hjälp har man hästar vilket är betydligt skonsammare för skogen och miljön än maskiner. 

Nu har du chansen att se hur arbetet går till! 

 

Naturskyddsföreningen är huvudarrangör för aktiviteten, som sker i samarbete med 

Friluftsfrämjandet, Sigtuna kommun och Järva Trädvård. 

 

När: Kl. 11-14 den 26/11 

Var: Järva Trädvård finns på plats med sina hästar vid grillplatsen nära Embarsbodas 

parkering och visar hur de arbetar, snickrar bänkar och berättar om naturvårdsarbetet och 

hästarna. 

 

Serveringen i Embarsboda är öppen som vanligt kl. 11-15. Ta med egen matsäck eller köp 

fika eller något att grilla i serveringen. Grilleld finns! Ingen föranmälan behövs. 

 

OBS! Vid ihållande regn eller snöstorm svarar Annelie på Järva trädvård om aktiviteten blir 

av, tel. 070-092 66 77 

 

Foto från Järva TrädvårdsCenter  

 

 



  

 

En ny långfärdsskridskosäsong 
Nu börjar långfärdsskridskosäsongen närma sig, och vi hoppas på många turer på fina 

isar. Så se över utrustningen och var beredda inför säsongen! 

 

Utlysning av våra turer sker framför allt på Skridskonätet. även om vi också försöker 

informera om turen även på lokalavdelningens hemsida. På Skridskonätet kan man även 

se vad vissa andra lokalavdelningar har för turer, och som man kan delta i. Man anmäler 

sig till turen, vilket också underlättar för oss att se hur många som tänker komma. Om vi 

ordnar buss så anmäler man sig till bussen den vägen. 

 

Märsta-Sigtunas sida på Skridskonätet 

Läs rapporter från tidigare säsonger på lokalavdelningens hemsida  

 

 

http://www.skridsko.net/ffms).
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/marsta-sigtuna/vuxen/langfard/


  

 

Vikingarännet 2018 inställt 

Den här informationen finns att läsa på Vikingarännets Facebooksida:  

Det är många som hört av sig senaste veckorna, med stor entusiasm och förhoppning om 

nästa års lopp – men tyvärr bär vi tråkiga nyheter. Det kommer inte att genomföras ett 

Vikingarännet 2018. De senaste åren har inneburit en hård ekonomisk press på 

organisationen bakom Vikingarännet vilket gjort att bolaget måste se över förutsättningarna 

för att fortsätta arrangera loppet. Fokus just nu ligger på att försöka hitta en organisation 

och ekonomisk modell som möjliggör arrangemang av Vikingarännet i framtiden. Mer 

kommunikation kring detta kommer under 2018. 

Tack för er förståelse och på återhörande. 

Med vänliga hälsningar, 

Vikingarännet-teamet 

 

 



  

 

Fortbildning för ledare 
Som ledare i Friluftsfrämjande ska du fortbilda dig minst tre dagar inom en en treårsperiod. 

En fortbildning kan t ex vara en kurs av något slag, en ledarträff eller en föreläsningskväll. 

Håll utkik efter intressanta kurser på regionens hemsida och hör av dig till din 

sektionsledare om du hittar någon kurs du vill gå.  

 

Kursutbud på region Mälardalens hemsida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/


 

Notera datumen 
19 november kl. 11-15 - Tårtkalas i Embarsboda, Friluftsfrämjandet fyller 125 år! 

23 november kl. 18-21 - Träff för ledare och funktionärer på kansliet, Frejgården 

26 november kl. 11-14 - Naturvård med häst i Rävsta, samarrangemang med 

Naturskyddsföreningen 

3 december kl. 11-15 - Sista söndagen Embarsboda håller öppet innan juluppehållet.  

Januari 2018 - Skrinna, barnskridskoskolan startar. Se mer info påhemsidan 

14 januari kl. 11-15 - Embarsboda öppnar för säsongen 

7 mars 2018 kl. 18.30 – Årsmöte 

16 september 2018 kl. 11-15 - Äventyrsdagen! 

   

 

 
 

 

Copyright © *2017* *Friluftsfrämjandet Märsta-Sigtuna*, All rights reserved. 

 

Our mailing address is: 

friluftsframjandet@marsta-sigtuna.se 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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