ESKILSTUNA
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Hej medlem!

Välkommen till höstens aktiviteter som presenteras i ett
nytt format, tack vare insats från en av våra medlemmar.
Det visar att när alla hjälps åt kan vi åstadkomma förändringar. Många bär på goda idéer och får vi ta del av dem
kan vi kombinera idéer och insatser till ett bra resultat.

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation både på riksplanet (drygt 200 000 medlemmar) och i
Eskilstuna (cirka 1 440). Det omfattande arbete som görs
runt om i landet i naturens tjänst skulle inte vara möjligt
utan många medlemmars enskilda insatser, stora som små.
Hör gärna av dig till någon i styrelsen med dina idéer!
Vänliga hälsningar
Sten Ullerstad
ordförande Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Fältstationen Rördrommen – www.rordrommen.nu

Fältstationen erbjuder s.k. skolpaket
till grundskola, särskola och SFI
samt information till olika grupper.
Kontaktperson: Sten Ullerstad.

Foto: Ulf Lögdahl

Fältstationen har öppet alla röda
dagar 9.00-15.00 t o m 1 november.
Där finns insektshotell, exempel på
vildbibon utomhus och olika naturutställningar inomhus. Ett stenkast
från fältstationen hittar du vårt fina
fågeltorn som även är tillgängligt
för rörelsehindrade. Genom en promenad på 300 m genom skogen når
du en fin-fin utsiktsplats – perfekt
för att stanna upp och förundras
men även för att inta matsäck.

HÖSTEN 2015

Handla Miljövänligt-gruppen
Gruppen arbetar med konsumtionsfrågor inklusive Klädbytardagar och Miljövänliga veckan, som alltid är vecka 40.
Den ingår i det rikstäckande Handla Miljövänligt nätverket
som arbetar för att påverka konsumtionen i en mer hållbar
och miljövänlig riktning. Kontaktperson: Edina Varnagy.
Natursnokare – något för dig?

Natursnokar är aktiviteter för barn i naturen. Vill du vara
med och ge Natursnokarna i Eskilstuna en nystart? Kontakta
Mona Soneson. Vår riksorganisation ordnar utbildning.
Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter
om Sveriges alla arter av fiskar, fåglar, groddjur, insekter,
lavar, mossor, svampar, växter m m. Artportalen kan användas av alla. Informationen som läggs in är sökbar. Den
drivs av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet
i samarbete med Artportalsrådet. Du hittar den under
www.artportalen.se.
Har du bytt adress?
Vildbikupa

Lördag 15 augusti Fladdermusvandring
Samling 21.00 vid Fältstationen.
Söndag 16 augusti Fladdermusdag
9.00-15.00
Söndag 6 september Barvadagen, Svampens dag
9.00-15.00. Du får hjälp med att bestämma ätliga och oätliga
svampar.
Söndag 13 september Gåsräkning
Gåsräkning mot Sörfjärden på speciella platser.
Samling 12.00.
Söndag 18 oktober Gåsräkning
Gåsräkning mot Sörfjärden på speciella platser.
Samling 12.00.

Titta in då och då på vår egen lokala hemsida:
www.eskilstuna.naturskyddsforeningen.se
Alla medlemmar är välkomna att bidra med bild och text
till hemsidan. Kontakta styrelsen om du har intressant material
som du vill dela med oss andra.

På adressetiketten står den adress som finns i Naturskyddsföreningens medlemsregister. Meddela ny post- eller mailadress till medlem@naturskyddsforeningen.se så att du
inte missar aktuell information. Ange ditt medlemsnummer
som står på adressetiketten.

Styrelse fram till årsmötet 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 en styrelse med olika
kompetenser. Vill du bli valberedare inför 2016 års årsmöte?
Kontakta Sten Ullerstad.
I vår verksamhet samarbetar vi med

Naturskyddsföreningen Eskilstuna
c/o Sten Ullerstad
Sikvägen 5
635 31 Kvicksund
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Onsdag 7 oktober Ingemar Lind Mina drömmars skog – filmvisning
Ingemar Lind, känd naturfilmare från Härjedalen visar sin film och
berättar om den nordiska vildmarken. Samarrangemang mellan
Naturskyddsföreningen, Ornitologiska Klubben i Eskilstuna, Turistföreningen och Studiefrämjandet.
Kl 19.00. Entré 60:-, betalas på plats, endast kontanter.
Torsdag 8 oktober
Seminarium – Solel för dig och hela Eskilstuna

Torsdag 27 augusti Naturvandring i Skiren-Kvicken
Besök i Skiren-Kvickens naturreservat med kommunekologen Johan
Forsberg som guide. Samling på Järntorget för samåkning kl.17.30.
Vandringen präglas av det småkuperade landskapet, skogen,
tjärnarna och alla dess växter, djur och svampar. Ta med fika.
Söndag 30 augusti kl 10.00 Matbytardag – Food Swap
Detta är ett tillfälle att byta egenproducerad mat med varandra.
Food Swap, eller Matbyte på svenska, är ett snabbt växande fenomen och vår event blir det första i sitt slag i Eskilstuna! Det går till
så här: du tar med dig egenodlad frukt, grönsaker eller egenproducerade matvaror, t ex sylt, saft, bröd, kakor, inläggningar, kryddoljor
etc. Deltagarna tittar på varandras utbud och byter matvaror efter
överenskommelse. Allt ska vara småskaligt tillverkat/odlat.
Du bestämmer själv hur mycket eller hur lite du tar med till bytet.
Tänk på att varorna ska hålla god kvalitet.
Plats: Linnéakolonin, Krongatan 14 Eskilstuna
Deltagare: alla medlemmar i Linnéakolonin och Naturskyddsföreningen är välkomna. Anmälan: senast 26/8 till Edina Varnagy, mail:
afonyaag@hotmail.com, tel: 016-42 45 69 eller Anita Råberg, mail:
anita_raberg@hotmail.com, mobilnr: 073-982 33 32.
Söndag 6 september 10.00-15.00 Naturreservatens dag i Vilsta
Naturskyddsföreningen och Ornitologiska Klubben Eskilstuna berättar om skogsvärden, livet i Eskilstunaån med hjälp av ett akvarium
och svampar. Kommunen kommer att annonsera.
Miljövänliga veckan vecka 40 (28/9 – 4/10)
I höst kommer Miljövänliga veckan att fokusera på ekologiskt kaffe
och spannmål. När du går till butiken och köper kaffe nästa gång,
kan du tänka på att allt fler i Sverige och i världen väljer ekologiskt.
Detta innebär stora miljövinster men även förbättringar i de människors hälsa och livsvillkor som arbetar med kaffeodling. Din handling gör skillnad, välj ekologiskt du också och bjud gärna vänner,
familj och arbetskamrater på ekologisk fika. Utbudet av ekologiska
spannmålsprodukter har länge varit skralt. Naturskyddsföreningen
vill ändra på detta genom att rikta uppmärksamhet på ekologiskt
bröd och fikabröd. Mer information om aktiviteter under Miljövänliga veckan kommer senare, håll utkik i dagspressen och på
kretsens hemsida.
Plats för våra träffar om inget annat anges:
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 (f d Mariakyrkan), Eskilstuna.
Cykelbana intill, goda bussförbindelser, gratis parkering. Välkomna!

Att minska beroendet av ohållbara energikällor är en av vårt
samhälles viktiga utmaningar under den närmaste framtiden.
Förändringar behövs både på det stora och det lilla planet och
denna kväll kan du få tips om vad du och ditt hushåll kan göra.
Tekniken finns och så även mer och mer erfarenhet. Under
kvällen får vi del av konkreta tips och erfarenheter av personer som redan har satsat på solel. Vi får även information
om hur Eskilstuna kommun jobbar med frågan. Seminariet är
kostnadsfritt och alla intresserade är välkomna.
Preliminärt program:
18.30 Inledning. Sten Ullerstad, ordförande i Naturskyddsföreningen Eskilstuna
18.40 Sten Lindeberg, solelinspiratör. ”Så här gjorde jag –
praktiska erfarenheter, möjligheter, kostnader,
byråkrati, m m.”
19.10 ”Solrevolutionen i Världen och i Sverige”, 		
Anna Wolf, energiexpert, Naturskyddsföreningen Riks
19.35-20.00 Fikapaus med utfrågning av föredragshållare och
solcellsleverantörer vid olika stationer
20.00
20.20
20.30
21.00

”Solelen i Eskilstuna – lägesbeskrivning”, politiker från
Stadsbyggnadsnämnden
”Kommunens klimatplan och solelutvecklingen 		
framöver”, ansvarig politiker
Panelutfrågning
Avslut

Lördag 21 november kl 10-14 Klädbytardag
Plats: Sorteringsgallerian ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna
Till mångas glädje återkommer klädbytardagen i samarbete med
Recycle Design-klassen på Eskilstuna folkhögskola! Observera att
vi har bytt lokal till Eskilstunas nya återbrukscentrum ReTuna
(vid DHL:s terminal). Detta tycker vi är jättespännande! Under klädbytardagen i april bytte rekordmånga 1 635 plagg ägare, till glädje
för både natur och människor. Upplägget är som tidigare: ta med
upp till fem rena, hela och fräscha plagg (ej barnkläder, badkläder
eller plagg med firmalogga). Kläderna lämnas vid incheckningen
och du får sedan välja motsvarande antal nya. Det går bra att lämna
in fler än fem plagg men du kan bara byta till dig fem nya.
Tisdag 8 december kl 19.00 Fruset vatten – bildvisning
Fotograferande långfärdsskridskoåkarna Bosse Johansson och
Göran Jonsson har fotat naturen om vintrarna i många år och har
stor kunskap om is i alla dess former. Denna kväll visar de oss allt
från nyfrusen kärnis till den tjocka men förrädiska vårisen. Var
beredd på nya vinklar och undersköna formationer. Isen bjuder
på en häpnadsväckande variation – ändå är allt bara vatten.

