
Retro 
mode!

Visste du....
...att vi sparar hela 10 000 (!) liter vatten och 
1,9 (!) kg kemikalier när vi byter till oss ett par 
begagnade jeans istället för att köpa nya? 
Vatten som kan användas till bättre ändamål 
i de ofta torra områden där bomull idag odlas 
och kemikalier som riskerar att hamna i naturen 
och skada både människor och deras närmiljö. 
Här kan vi med andra ord göra stor skillnad!

Lördag 19 november kl. 10.00-14.00   
Klädbytardag

Plats: ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna.
I samarbete med Recycle Design Återbruk-klassen 
på Eskilstuna folkhögskola. 
Detta är en av våra mest uppskattade aktiviteter 
som varje gång drar hundratals besökare. Den 
färglada kavalkaden av kläder, chansen att hitta 
spännande, unika plagg och känslan av att ha 
bidragit till något gott för miljön är några av an-
ledningarna till att många återkommer. 

Upplägget är som tidigare: ta med upp till 5 st 
rena, hela och fräscha plagg (ej barnkläder, bad-
kläder eller plagg med firmalogga). Kläderna 
lämnas vid incheckningen och du får sedan välja 
motsvarande antal nya. Det går bra att lämna in 
fler än 5 plagg men du kan bara byta till dig 5 nya.
Ansvarig: Edina Varnagy.
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Plats för våra träffar om inget annat anges: 
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 (f d Mariakyrkan), Eskilstuna. 

Cykelbana intill, goda bussförbindelser, gratis parkering. Välkomna!

Vi tipsar..
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RöRDRommEns 
hösTPRoGRAm 2016

Onsdag 7 december kl 19.00  By i utveckling 
och Julavslutning med glögg, kaffe och pepparkakor
Plats: studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 
(f d mariakyrkan), Eskilstuna.
På årets sista möte berättar Kenneth Engvall, med ett 
förflutet som lantmätare, om en bys utveckling från 
dåtid till nutid. Kenneth är väl insatt i gamla och nya 
tiders samhällsutveckling. med hjälp av historiska 
kartor visar han vilka förändringar byarna har gått 
igenom och hur detta har påverkat människorna 
och naturen.
Ansvarig: Anders Johansson.

Karta över Axel Oxenstiernas gods Fiholm i Jäder.

Efter en härlig höst och vinter kommer ljusare tider. 
Vårprogrammet dimper ner i brevlådan i januari 2017.

Under året har Fältstationen Rördrommen 
öPPET hUs KL.9.00-15.00 

ALLA RöDA DAGAR I ALmAnACKAn 
FRÅn mARs T.o.m.oKToBER. 

Dessutom ordnas särskilda temadagar.

Läs mer på www.rordrommen.nu

Söndag 4 september Svampdag
Kl. 09.00-15.00, del av Barvadagen. 
Tillsammans med strängnäs svampklubb 
hjälper vi dig att artbestämma både ätliga 
och icke ätliga svampar.

Gåsräkning
Söndag 18 september

och
Söndag 16 oktober

Samling kl 12.00. 
Vi räknar gäss på utvalda platser 

(del i nationell räkning).

Mer information: 
Sten Ullerstad, tel 35 41 52

Söndag 25 september kl 10.00-13.00   
Naturreservatens Dag
Plats: skiren-Kvickens naturreservat, Eskilstuna
Eskilstuna kommun firar naturreservatens Dag 
vid trolska skiren- Kvicken. håll koll på kommun- 
annonsen i Eskilstuna-Kuriren för mer detaljerad 
information.

Söndag 2 oktober Alternativa energikällor – 
temadag
Plats: Fräkentorps gård, malmköping
Arrangör: Länsförbundet södermanland
Under dagen kan du lära dig mer om aspekterna 
på biogas samt sol- och vindenergi. Temadagen 
är öppen för alla. 
Kontaktperson: Joakim Rutegård, tel 070-290 80 86



Onsdag 16 november kl 19.00  Naturen i Trinidad & Tobago – en färgsprakande bildvisning med Magnus Friberg
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 (f d Mariakyrkan), Eskilstuna.
Magnus Friberg har varit fågelskådare sedan barnsben. Med tiden har han även fått ett brinnande intresse för 
fågelfotografering. Han är personalchef på Kvismare fågelstation och ledamot i den regionala fågel-
rapportkommittén i Närke. Resan till Trinidad och Tobago gjorde han tillsammans med sin 
sambo, även hon ornitolog. Magnus kommer att ta med oss på en reseskildring över 
de båda öarna och visa bilder på all den färgprakt som deras fågelfauna uppvisar.
Ansvarig: Sten Ullerstad. 

Söndag 4 september kl 10.00  Matbytardag – Food Swap
Plats: Linnéakolonin, Krongatan 14, Eskilstuna
samling: Rekarneskolans parkering, insläpp vid lilla  
grinden mot kolonin.
Välkommen till en annorlunda matmarknad! här kan du 
byta bort grödor som du har odlat eller samlat och  byta 
till dig sådant du inte har själv. Det kan handla om frukt, 
grönsaker, örter, sylt, saft, örtoljor, kakor och bröd som 
du gjort själv. Inga pengar är inblandade, vi byter bara 
varor med varandra efter överenskommelse. På köpet får 
vi trevliga samtal om odling, bakning och konservering. 
Dessutom bidrar vi till att mer ätbart tas tillvara och att 
mindre slängs. Efter matbytet, ca 11.30, får alla som vill 
en guidad tur i den vackra och mysiga kolonin. 
Deltagare: alla medlemmar i Linnéakolonin och natur-
skyddsföreningen är välkomna. 
Anmälan senast 3 september till Edina Varnagy, mail: 
afonyaag@hotmail.com, tel 016-42 45 69 eller till Anita 
Råberg, mail: anita_raberg@hotmail.com, tel 073-982 33 32.

Onsdag 21 september kl. 19.00  
Med segelbåt till Karibien
Plats: studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 (f d maria- 
kyrkan), Eskilstuna.
Eila och Lennart Clarstedt berättar om sin långsegling. De 
tog ut en tidig pension och gav sig ut på sitt livs äventyr. 
möten med människor och natur, kust- och havssegling, 
tidvatten och strömmar samt om att bo tio månader på 
en segelbåt kommer att vara teman för kvällen.
Ansvarig: stefan sjöberg, tel 070-340 22 27.

Onsdag 12 oktober kl 19.00   
Nordisk vildmark – fjället i mitt hjärta.  
Filmvisning med naturfilmaren Ingemar Lind
Plats: studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 
(f d mariakyrkan), Eskilstuna.
Även denna gång är det årstidsväxlingarna som är 
den röda tråden i filmen. Vårvintern med det magiska 
ljuset, flyttfåglarnas ankomst, högfjället med blom-
mande lappljung och fjällsippor, porlande bäckar i 
snösmältningstid... 
Ansvarig: mona soneson.
Entréavgift: 60 kr, betalas kontant vid ankomst.
Ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben Eskilstuna, 
Studiefrämjandet och Turistföreningen.

Hej Medlem!

Höstens teman kan väl beskrivas som byteshandel 
och upplevelser av litet udda slag. När det gäller
det första tänker jag främst på matbytar- och 
klädbytardag. När det gäller det senare är segel-
turen på Atlanten och besöket på Trinidad Tobago 
spännande upplevelser att få ta del av!

På hemmaplan är vi några medlemmar som dragit 
igång ett projekt tillsammans med Ornitologiska 
Klubben Eskilstuna och orienteringsklubben IK 
Standard i Hållsta för att sätta Hedlandets natur-
reservat på kartan genom att öka tillgängligheten 
till och kunskapen om området. Tack vare generö-
sa bidrag från bland annat Eskilstuna kommuns 
miljöfond och stöd från ägaren Sveaskog har vi 
goda förhoppningar om att Hedlandet skall bli ett 
attraktivt besöksmål för många. Vi har ett omfat-
tande material att bearbeta. Någon gång i slutet av 
2017 kan de första resultaten av arbetet visa sig.

Varmt välkommen på höstens alla aktiviteter! 

Sten Ullerstad
Ordförande Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Styrelse 2016

Anders Johansson, tel 35 39 59

Mona Soneson (sekreterare, studieledare, 
promenadgrupp), tel 14 99 57

Sten Ullerstad (ordförande), tel 35 41 52

Edina Varnagy (Handla Miljövänligt-gruppen),
tel 42 45 69

Kjell Westermark (vice ordförande, Natur- och
vattenvårdsberedningen), tel 070-644 30 78

Kassör utanför styrelsen: Inger Tuvgren, 
tel 073-732 17 69

Valberedningen – viktig för en mångsidig 
förening
Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen. 
För en väl fungerande förening är det viktigt med 
olika kompetenser i styrelsen. Vi behöver fler 
aktiva valberedare. Är det något för dig? 
Kontakta Sten Ullerstad, tel 35 41 52.

I vår verksamhet samarbetar vi med
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Titta in då och då på vår egen lokala hemsida: 
www.eskilstuna.naturskyddsforeningen.se

Välkommen att bidra med bild och text till hemsidan.
 Kontakta styrelsen om du har intressant material 

som du vill dela med oss andra.
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Måndag 3 oktober kl 19.00   
Miljövänliga hygienprodukter – diskussion och workshop
Plats: studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 (f d mariakyrkan), 
Eskilstuna.
De flesta använder många produkter på huden och i håret 
varje dag. Genomsnittet för kvinnor är 12 och för män 
8 olika sorter per dag. Dessa produkter innehåller ofta 
ämnen som är skadliga både för människor och miljö. hur 
ska vi tänka för att välja bättre produkter? hur ska vi hantera 
obegripliga innehållsförteckningar skrivna i minimal storlek? 
Under kvällen diskuterar vi utifrån deltagarnas kunskap 
och frågor. Vi tillverkar egen deodorant av några 
få, enkla ingredienser. Ta med en liten glasburk. 
Ansvarig: Edina Varnagy.

Vecka 40 är Miljövänliga Veckan, Naturskyddsföreningens 
årliga kampanj med fokus på konsumenten och miljön. Då 
hjälps vi åt att sprida information och skapa debatt, med 
målet att allt fler ska välja miljövänliga produkter. I år foku-
serar vi på hudnära kemikalier som schampo, deo, tvål m m.

Work
shop!
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Ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben Eskilstuna, Studiefrämjandet och Turistföreningen.

Årstidernas fascinerande växlingar 
fångade av naturfilmaren Ingemar Lind.


