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Klädbytardag 
Lördag 25 november kl. 10.00-14.00 
Plats: ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna 
I samarbete med Recycle Design Återbruk-klassen
på Eskilstuna folkhögskola.

Det är åter dags att byta klädesplagg med varandra, 
en klädfest som många har sett fram emot! Detta är 
ett enkelt och handgripligt sätt att spara på natur-
resurser och miljö samtidigt som du fräschar upp 
din garderob. Välkommen att gå loss på alla spän-
nande plagg och vackra tyger! 

Det går till så här: ta med upp till 5 st rena, hela och 
fräscha plagg (ej barnkläder, badkläder eller plagg 
med firmalogga). Kläderna lämnas vid incheckning-
en 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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www.rordrommen.nu  

Söndag 3 september kl 9.00-15.00
Svampdag tillsammans med Strängnäs 
Svampklubb. Vi hjälper dig att artbestämma 
både ätliga och icke ätliga svampar.  

Söndag 17 september 
Gåsräkning 
(del i nationell 
räkning). Samling 
kl 12.00.  Vi räknar 

gäss på utvalda platser.

Söndag 1 oktober Bird Watch Day 
(nationellt program hos ornitologerna i 
Sverige). Program kommer senare.

Söndag 15 oktober Gåsräkning 
(del i nationell räkning). Samling kl 12.00.  
Vi räknar gäss på utvalda platser.

Bolmört – denna 
medeltida häxört har 
skådats i närheten 
av Rördrommen. 
Ursprungligen införd 
i Sverige av munkar 
och odlad som 
medicinalväxt, 
numera ganska 
sällsynt, förvildad. 
OBS! Hela 
växten är gitig!

Foto: Ulf Jonsson

Mitt liv som naturfilmare –  Fåglar i folktron
Filmvisning med Ingemar Lind 
Onsdag 11 oktober kl. 19.00-ca 20.00. 
Plats: Studiefrämjandet, entré: 60 kr kontant (OBS!) 
Ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben i Eskils- 
tuna och Svenska Turistföreningen.

”Under dryga 40 år har jag haft förmånen att ha min hobby 
som yrke. Jag känner mig oerhört privilegierad. Med hjälp 
av mina tre ledstjärnor: Hänsyn, Respekt och Ödmjukhet har 
jag kommit djuren nära. I denna film har jag valt ut ett an-
tal episoder som jag lagrat på en speciell plats i min hjärnas 
minnesarkiv. Jag är och förblir naturfilmare, det är ett sätt att 
leva. Det bästa.” Kvällen inleds med en stillbildsdel ”Fåglar i 
folktron” med tyngdpunkt på göken, denna så märkliga fågel.

Inspirationsdag till ditt nya liv då du har lagt 
klimatångesten bakom dig och börjat agera 
Lördag 28 oktober kl. 11.00-ca 13.30. 
Plats: ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna 
Denna dag har du chansen att höra två starka röster 
från miljörörelsen. De är engagerade och handlings-
kraftiga – goda inspiratörer att ta efter. 
David Jonstad är journalist med klimatfokus och en av 
grundarna till Klimatmagasinet Effekt. Han har skrivit 
två böcker på temat och är erkänt lysande på att för- 
klara sammanhang och visa på lösningar. Staffan Lind-
berg är artist och miljöaktivist. Som tidigare medlem i 
vokalgruppen Viba Femba använder han sång, humor 
och artisteri för att väcka opinion. 
11.00-ca 11.50 föreläser David Jonstad. Därefter  
presenteras Studiefrämjandets omställningsprojekt och 
sedan bjuds på sopplunch. Ca 12.30 tar Staffan Lindberg 
vid i ungefär en timme. 
Inträde: 100 kr per person. Barn får följa med gratis. 

Julavslutning med Mikael Andersson  
Tisdag 5 december kl. 19.00
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
Mikael är fotograf och skribent på Eskilstuna-
Kuriren med en särskild blick för natur och miljö. Han har 
fått 2017 års Miljöpris av Eskilstuna kommun. Ikväll visar 
han bilder och berättar om överlevnadskurser i naturen 
som han har hållit i. Erfarenheter och kunskap som vi kan 
ta med oss till dagsvandringar lika väl som till längre över-
nattningsturer. Vi bjuder på adventsfika!
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ReView – Jag köpte en regnskog
Film och samtal på ReTuna
Torsdag 19 oktober kl 18.00-20.30
Plats: ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna

I vår andra film i serien tillsammans med Film i Sörmland 
reser Jacob Andrén till Costa Rica för att besöka regn-
skogen han äger. När han var 8 år anordnade hans 
skolklass en loppis och för pengarna köpte de en bit 
regnskog. Syftet var att rädda skogen från avverkning 
och bevara den och dess mångfald för framtiden. Nästan 
20 år senare vill Jacob se om skogen fortfarande finns 
kvar. Vad väntar honom? Ett prunkande paradis eller 
brutna löften och farligheter? 
Kvällen inleds och avslutas av Naturskyddsföreningen.

ReView – Waste Land
Film och samtal på ReTuna
Torsdag 16 november kl 18.00-20.30
Plats: ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna

Denna tredje och avslutande film i vår filmvisningsserie 
med Film i Sörmland utspelar sig i utkanten av Rio de 
Janeiro på världens största soptipp där människor letar 
bland soporna för att försörja sig. Konstnären Vik Muniz 
åker till tippen för att göra porträtt av invånarna. Filmen 
nominerades till en Oscar i kategorin Bästa dokumentär. 
Introduktion och avslutande samtal: Recycle Design.
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Hej medlemmar och andra naturvänner!  

Så här i slutet av sommaren börjar vi nog fundera 
över om vi inte börjat se tydliga tecken på klimat-
förändringar. Jag tänker på torkan det senaste året i 
bland annat våra trakter samtidigt som stora isberg 
börjar lossna från Antarktis. Hjälmarens vattenstånd 
är ovanligt lågt. 

Ett tecken på misshushållning med vatten är att  
en del av Mälarens yta har börjat täckas av små  
plastpartiklar på samma sätt som Nordsjön. Det är  
bland annat därför som vi och andra organisationer 
tillsammans med Studiefrämjandet står bakom ett 
omställningsprojekt, som du kan läsa mer om i  
programmet.  

Det finns även ljuspunkter, t ex den oerhört gläd-
jande ambitionen från politikernas sida att minska 
användningen av plastpåsar. Från och med 1 juni ska 
alla butiker informera sina kunder om plastpåsarnas 
negativa miljöpåverkan enligt ett EU-direktiv. Många 
butiker som inte tidigare gjort det har börjat ta betalt 
för plastkassar och det är enligt forskning ett av de 
effektivaste sätten att minska åtgången.  

På det lokala planet ser vi fram emot de rosa  
påsarna som ska dyka upp i många hushåll i Eskils- 
tuna kommun senare i sommar. Där kan vi lägga 
textilavfall från hushållet som då inte längre bränns 
utan får nytt liv! Heja, från och med nu lägger vi inga 
trasiga strumpor i blandade sopor! 

Föreningen saknar för närvarande valberedning. 
Vill du bli valberedare?  

Tack för ditt engagemang 
och  välkommen på våra aktiviteter!  

Sten Ullerstad 
Ordförande 

Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Styrelse 

Sten Ullerstad (ordförande) tel 016-35 41 52 
Anders Johansson (vice ordförande) tel 016-35 39 59 
Mona Soneson (sekreterare, studieledare, promenad-
grupp) tel 016-14 99 57 
Edina Varnagy (Handla Miljövänligt-gruppen)
tel 016-42 45 69 
Kjell Westermark tel 070-644 30 78 
Kassör utanför styrelsen:  
Inger Tuvgren, tel 073-732 17 69   

Titta in då och då på vår egen lokala hemsida:  
www.eskilstuna.naturskyddsforeningen.se 
Kontakta styrelsen om du har intressant material  
som du vill dela med oss andra.  

I vår verksamhet samarbetar vi med
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Åstråket, promenad Holmenleden-Ekeby våtmark 
Lördag 2 september kl. 9.00 
Plats: Vi träffas där Holmenleden i Torshälla korsar järnvägen. 
Vi uppmärksammar Eskilstuna kommuns stora satsning på 
att tillgängliggöra Eskilstunaån. Åstråket är ett unikt projekt 
som fick Sveriges arkitekter i Sörmlands arkitekturpris 
2016 med motiveringen: ”Det två mil långa Åstråket knyter 
samman ett pärlband av vackra platser utefter Eskilstunaån 
och förbinder centrala Eskilstuna med det omkringliggande 
landskapet och dess skilda miljöer.” 

Stråket är en gång- och cykelväg och detta blir den första 
i en rad promenader som vi kommer att ordna längs med 
olika etapper under de kommande åren. Under höstens 
promenad passerar vi Ekeby våtmark och Ekbackens 
naturreservat och får natur- och vattenfrågor belysta av 
limnologen Kjell Westermark. 

Promenaden är ca 4 km lång enkel väg (8 km tur och retur). 
Till nästa år fortsätter vi från våtmarken in mot Eskilstuna. 
Ansvarig: Kjell Westermark, tel: 070-644 30 78.

Eskilstuna
P R O G R A M   F Ö R   H Ö S T E N  2 0 1 7  www.eskilstuna.naturskyddsforeningen.se

Foto: Göran Jonsson

Storhuvat aftonfly på vinindränkt 
snöre. Vill du prova metoden själv? 
Ta lite vin (vilket som helst) och 
doppa snören i det. Häng upp dem 
och vänta in intresserade fjärilar 
(dag som natt).
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Inspiration inför 
Miljövänliga Veckan 
Lördag 19 augusti  
kl. 10.30-16.00

Fräsch på riktigt –  välj 
tvål, schampo och hud-
kräm som är snällare för 
hälsan och miljön.
Vem vill bli allergisk av 
att lukta gott? Eller riske-
ra att störa hormonerna 
när kroppen smörjs in? 
I år fortsätter vi kam-
panjen Fräsch på riktigt 

under Miljövänliga Veckan. Vi vill att den miljömärkta tvålen 
gör samma resa som ekobananerna – rätt ner i kundkorgen! 
På upptakten får du lära dig varför det är viktigt att välja 
schyssta produkter till huden och håret, och hur vi kan få 
fler att välja bättre produkter. Du får också tillverka en egen 
hudvårdsprodukt. Varmt välkommen!

PROGRAM 
Från 10.30 enkel fika och mingel 
10.45 Välkommen och introduktion 
11.00  Faktaföreläsning, utmaningarna med 
 produkterna i badrumsskåpet 
12.30  Lunch, vegetarisk 
13.15  Kampanjmaterial och aktivitetsidéer 
14.00  Workshop, gör det själv! 
 Vi testar att göra egen produkt 
15.00  Gruppsamtal: vad vill vi i kretsen? 
 Skall vi samordna oss i länet? 
15.45  Sammanfattning och avslutning 
16.00  Slut 

Från Naturskyddsföreningens rikskansli medverkar 
Jessica Andréason 
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
Kostnad: Gratis för alla! 
OBS! Anmälan senast 15 augusti! 
Maila namn, telefonnummer, kretstillhörighet och 
eventuell specialkost till afonyaag@hotmail.com

Anmäl dig
idag!

Gratis inträde!

Fjärilar i höstnatten 
Fredag 25 augusti kl. 21.00 
Plats: Rördrommen. Samåkningsmöjlighet finns, kom till 
ICA Ekängens parkering senast kl. 20.30 om du behöver 
skjuts eller vill spara på miljön. 
De flesta av oss har bara en vag aning om hur mycket akti-
vitet som pågår under natten i naturen, även på höstkanten. 
Några som känner väl till detta nattliv är Olle Svedman och 
Björn Carlsson som ledsagar oss denna kväll till en hemlig 
värld av former och färger. Med hjälp av speciella lampor 
och uppspända lakan kan de knepen att locka till sig alle-
handa spännande insekter och med stor kunskap berätta 
om deras liv. 
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Strängnäs.  

   

	  
Fräsch	  på	  riktigt	  -‐	  välj	  tvål,	  schampo	  och	  hudkräm	  
som	  är	  snällare	  för	  hälsan	  och	  miljön	  
	  

Upptakt	  inför	  Miljövänliga	  Veckan	  	  
lördag	  19	  augusti	  10.30-‐16.00	  i	  Eskilstuna	  
	  
Vem	  vill	  bli	  allergisk	  av	  att	  lukta	  gott?	  Eller	  riskera	  att	  störa	  
hormonerna	  när	  kroppen	  smörjs	  in?	  I	  år	  fortsätter	  vi	  
kampanjen	  Fräsch	  på	  riktigt	  under	  Miljövänliga	  Veckan.	  Vi	  
vill	  att	  den	  miljömärkta	  tvålen	  gör	  samma	  resa	  som	  eko-‐
bananerna	  –	  rätt	  ner	  i	  kundkorgen!	  På	  upptakten	  får	  du	  lära	  
dig	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  välja	  schyssta	  produkter	  till	  huden	  
och	  håret,	  och	  hur	  vi	  kan	  få	  fler	  att	  välja	  bättre	  produkter.	  Du	  
får	  också	  tillverka	  en	  egen	  hudvårdsprodukt.	  	  
	  
Vecka	  40	  är	  det	  Miljövänliga	  Veckan,	  Naturskydds-‐
föreningens	  årliga	  kampanj	  med	  fokus	  på	  konsumenten	  och	  
miljön.	  Då	  hjälps	  vi	  åt	  att	  sprida	  information	  och	  skapa	  
debatt.	  Varmt	  välkommen	  att	  vara	  med,	  det	  gäller	  både	  dig	  
som	  var	  med	  i	  kampanjen	  förra	  året	  och	  dig	  som	  är	  helt	  ny	  i	  
frågan!	  
	  

Varmt	  välkommen!	  
/Edina	  Varnagy,	  länskontakt	  för	  Handla	  Miljövänligt-‐nätverket	  i	  Sörmland	  samt	  länskontakterna	  i	  
Västmanland	  och	  Uppsala	  
	  
Program	  	  
Från	  10:30	  enkelt	  fika	  och	  mingel	  
10:45	  Välkommen	  och	  introduktion	  	  
11:00	  Faktaföreläsning,	  utmaningarna	  med	  produkterna	  i	  badrumsskåpet	  	  
12:30	  Lunch,	  vegetarisk	  	  
13:15	  Kampanjmaterial	  och	  aktivitetsidéer	  
14:00	  Workshop,	  gör	  det	  själv!	  Vi	  testar	  att	  göra	  egen	  produkt	  
15:00	  Gruppsamtal:	  vad	  vill	  vi	  i	  kretsen?	  Skall	  vi	  samordna	  oss	  i	  länet?	  
15:45	  Sammanfattning	  och	  avslutning	  	  
16:00	  Slut	  
	  
Från	  Naturskyddsföreningens	  rikskansli	  medverkar	  Jessica	  Andréason	  
	  
Plats:	  Västeråsvägen	  90,	  Studiefrämjandets	  lokal.	  Buss	  nummer	  3	  går	  från	  Resecentrum,	  se	  tidtabell	  på	  
www.sormlandstrafiken.se	  	  	  	  
Kostnad:	  Gratis	  för	  alla!	  Fråga	  kretsen	  om	  eventuell	  reseersättning	  
Anmälan:	  senast	  15	  augusti,	  maila	  namn,	  telefonnummer,	  kretstillhörighet	  och	  eventuell	  specialkost	  till	  
afonyaag@hotmail.com	   

Spännande med geologi 
Onsdag 13 september kl. 19.00 

Plats: Studiefrämjandet, 
Västeråsvägen 90

Vad finns under marken som vi trampar på? Hur 
har den skapats? Kurt Stenberg, geolog, bosatt i 
Eskilstuna, ger oss en introduktion i bergarternas 
och stenarnas värld. Den som vill lära sig mer 
kan delta i en studiecirkel som avslutas med en 
utflykt till några intressanta platser.  

Miljövänliga Veckan 2-8 oktober
Alltid vecka 40, första veckan i oktober, är det Miljö-
vänliga Veckan, Naturskyddsföreningens årliga kampanj 
med fokus på konsumenten och miljön. Då hjälps vi åt 
att sprida information och skapa debatt. Årets tema är 
”Fräsch på riktigt - välj tvål, schampo och hudkräm 
som är snällare för hälsan och miljön”. Se inbjudan 
till upptakt lördag 19 augusti då vi samlar kunskap och 
påbörjar planeringen av aktiviteter för Miljövänliga 
Veckan. Är du det minsta intresserad ska du inte tveka 
att delta i upptakten. Du är hjärtligt välkommen oavsett 
tidigare engagemang eller förkunskaper!

ReView – film och samtal på ReTuna 
Alltid på en torsdag, kl 18.00-20.30
Ett unikt samarbete med Film i Sörmland. 
Under tre torsdagar (21/9, 19/10 och 

16/11) visas tre olika filmer på temat natur och miljö. 
Varje film introduceras av en person från Naturskydds-
föreningen, Ornitologiska klubben eller Recycle Design 
klassen. Filmvisningen följs av en diskussion som spin-
ner vidare på filmens tema. Filmkvällarna är gratis!

Film av Mikael Kristersson
Torsdag 21 september kl 18.00-20.30
Plats: ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna
Kvällens filmare Mikael Kristersson är uppvuxen några 
hundra meter från Falsterbo fågelstation vilket lade 
grunden till hans intresse för fåglar och natur. Han har 
gjort en rad dokumentärfilmer för TV men även tre 
långfilmer, varav många känner igen Falkens öga. 
I skrivande stund är det inte bestämt vilken av hans 
filmer vi får se men att det blir en fin-fin naturupplevel-
se råder ingen tvekan om. Gratis entré.
Introduktion och avslutning av Ornitologiska klubben. 

Följ med oss på promenad 
längs vackra, prisbelönta Åstråket!


