
Lördag 5 mars  Örnkoll
Vi räknar örn från Stockholms län till Vänern och 
Vättern, kl. 10.00-12.00.

Lördag 7 maj  Tornkampen
Fältstationen deltar i den nordiska Tornkampen. 
Plats: Rördromstornet kl. 05.00-13.00.

Söndag 15 maj  Naturvandring
Samling kl. 10.00 för vandring längs leden till Strand.

Söndag 22 maj  Gudstjänst i det fria
Friluftsgudstjänst kl. 10.00 med Kafjärdens församling 
och Kjula Baptistförsamling. Kyrkkaffe.

Söndag 29 maj  Sörfjärdens Naturreservat
Samling kl. 10.00 vid Fältstationen. Vi samåker till 
Strand och går en runda i Sörfjärdens Naturreservat.

Söndag 5 juni  Naturnatten
Start kl. 20.00. Vi grillar, gör en kort naturvandring, 
lyssnar på fladdermöss och bekantar oss med natt-
insekter. Mer information hittar du under samma 
rubrik i kretsens program.

Lördag 13 augusti  Fladdermusnatt
Samling kl. 21.00. Vi ger oss ut och lyssnar på fladder-
möss.

Söndag 14 augusti  Fladdermusdag
Kl. 09.00-15.00.
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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!

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.

Skolverksamhet för främst årskurs 3-5 ordnas 
från 16 maj t.o.m. 3 juni för förbokade grupper.

Läs mer på www.rordrommen.nu

RÖRDROMMENS VÅR- OCH SOMMARPROGRAM 2016

Det är alltid något på gång hos oss...

På Matbytardagen i höstas passade många på 

att byta egenproducerad mat med varandra.

Handla Miljövänligt-gruppen arrangerar informativa utställningar på temat Ekologisk mat.

Lördag 14 maj kl. 09.00  Hjälmarutflykt 
Flora och fauna i sjösänkningens spår
På 1880-talet sänktes Hjälmaren i den mest 
omfattande sjösänkningen som genomförts i 
Sverige. Det har i hög grad påverkat naturför-
hållandena. De näringsrika sediment som tidi-
gare funnits på djupet bildar nu stränder som 
idag till stor del är bevuxna med sammanhäng-
ande strandlöv-naturskogar. Den stora areal av 
dessa biotoper har gynnat lavar och fåglar och 
det är en fantastisk blomsterrikedom på våren. 
Vi besöker ett naturreservat samt brukade 
marker hos en liten och en stor markägare. 
Arrangör är Naturskyddsföreningens regionkansli 
för Sörmlands, Uppsala och Västmanlands län.
Medtag matsäck för hela dagen! Föranmälan 
senast 7 maj till Sten Ullerstad, tel 35 41 52. 

Unik 
miljö!
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Lördag 21 maj kl. 10.00  Utflykt till Lövön
Samling: Rekarneskolans parkering, Krongatan.
De som har besökt Lövön i maj brukar vilja komma tillbaka. 
Lövskogarnas skira grönska framdukad på en blommande 
matta av ramslök är magiskt vackert. En unik plats som vi 
välkomnar dig till under guidning av Mona Soneson. Mona 
känner området sedan många år och har mycket spännande 
att berätta om dess natur och historia!

Söndag 5 juni kl. 20.00  Naturnatten
Samling: Fältstationen Rördrommen i Jäder.
Medan vi sover om natten pågår en intensiv aktivitet i natu-
ren. Fladdermöss jagar i luften, nattfjärilar vaknar, grävling 
och räv smyger omkring och letar föda. Framåt morgonkvis-
ten sjunger fåglar du kanske aldrig hört förut. Denna natt 
utforskar vi naturen tillsammans. Bland annat visar våra 
engagerade entomologer fascinerande nattfjärilar med hjälp 
av belysta uppspända lakan. Vi umgås kring grillen, äter korv 
och pratar natur. Samarrangemang med Strängnäs Natur-
skyddsförening. 

Måndag 25 januari kl. 19.00  Fåglarnas liv och leverne
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 (f d Maria-
kyrkan), Eskilstuna.
Leif Ekblom ordförande i Strängnäs Ornitologiska Klubb 
visar bilder och berättar om fåglars anatomi, utseende 
och läten, om flyttning samt om faktorer som påverkar 
fåglar – skogsbruk, jordbruk m m. Gratis entré.

Onsdag 24 februari kl. 19.00  Årsmöte med frågesport 
och föredrag
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 (f d Maria-
kyrkan), Eskilstuna.
Torbjörn Johansson, biodlare sedan många år, berättar 
om binas roll i naturen och i våra liv. Det blir även en 
lättsam frågesport med chans att vinna fin-fin när-
producerad honung! Föredraget är öppet för alla. 
Till de efterföljande årsmötesförhandlingarna välkomnar 
vi kretsens alla medlemmar.

Torsdag 31 mars kl. 19.00  Bildvisning om Mongoliet 
med Ingmar Skogar 
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 (f d Maria-
kyrkan), Eskilstuna.
Ingmar Skogar har alltid något nytt i görningen. Det 
blir ett kärt återseende med en av Sveriges mest kända 
naturfotografer som denna gång tar med oss på en resa 
till Mongoliets avlägsna vidder. 
Ett samarrangemang med Turistföreningen och 
Ornitologiska Föreningen i Eskilstuna. 
Entré: 60 kr, betalas på plats, endast kontanter.

Lördag 7 maj  Heldagsutflykt till brandfälten i Bergslagen
Alla minns vi de dramatiska sommardagar 2014 då bran-
den höll Västmanlands skogar i sitt grepp. I förödelsens 
spår har nya livsbetingelser skapats för växter och djur. 
Vi besöker området med guide. OBS! Föranmälan senast 
1 maj till Mona Soneson, tel 14 99 57.

Söndag 19 juni kl. 10.00  Vildblommans dag  
– blomstervandring i Vilsta naturreservat
Samling: Raststugan i Skjulsta, Eskilstuna.
Föreningens växtkunniga, Mona Soneson och Håkan 
Gustafson, guidar oss bland försommarens frodiga 
växtlighet. Hör historien om den mystiska vitblom-
mande pestskråpen längs Carl IX:s kanal. Varför 
grävdes förresten denna kanal som idag mest 
påminner om ett övergivet dike?

Länsstyrelsen kommer att genomföra guidade utflykter 
i sörmländska naturområden under året. I skrivande 
stund är inte programmet spikat men lagom till att 
naturen börjar vakna ur sin dvala framåt våren kom-
mer även guidningar att dyka upp på Länsstyrelsens 
hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland. 
Ett ypperligt sätt att få utflyktstips och lära känna nya 
smultronställen!

E S K I L S T U N A  V Å R E N  2 0 1 6

Hej medlem!

Välkommen till vårens aktiviteter som i år 
presenteras i ett större och mer lättläst format 
än tidigare.

När detta skrivs har klimattoppmötet i Paris just 
avslutats. Naturskyddsföreningen Eskilstuna var 
en av de kretsar som bidrog till att Fältbiologerna 
kunde delta med ett större antal unga entusiaster 
på aktiviteter i anslutning till detta historiska 
möte. Fältbiologerna hade också fått Änglamarks-
priset från COOP, som gick till detta ändamål.

Vårprogrammet speglar olika miljöfrågor inom 
och utom Sverige. Till detta kommer ett före-
drag om torrläggning av Aralsjön i Ryssland 
för bomullsodling, söndag 13 mars kl. 13.00. 
Programmet arrangeras på ReTuna och vi rekom-
menderar det varmt, liksom alla andra föredrag 
och utflykter med Naturskyddsföreningen.

Varmt välkommen på aktiviteterna! 

Sten Ullerstad
Ordförande Naturskyddsföreningen Eskilstuna

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. Vi behöver 
fler aktiva valberedare. Är det något för dig? 
Kontakta Sten Ullerstad, tel 35 41 52.

I vår verksamhet samarbetar vi med

Foto: Edina Varnagy
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Lördag 16 april kl. 10.00-14.00  KLÄDBYTARDAG
Plats: Återbruksgallerian ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna
Klädbytardag 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 att ha bidragit till något gott för miljön är 
några av anledningarna till att många återkommer. Visste du att tillverkningen 
av 1 kg bomullstextil kräver 1 kg kemikalier? Upplägget är som tidigare: 
ta med upp till 5 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 5 plagg men 
du kan bara byta till dig 5 nya.

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.

Retro 
mode!
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Äppelträd i äldre trädgård. Även nässlorna i bakgrunden och mask-
rosorna i gräsmattan lockar till sig insekter och är viktiga för den 
biologiska mångfalden.

Följ med till 
Lövön så får du se den 

sällsynta ramslöken 
blomma!

Foto: Sofie Åström 




