
Fältstationen är öppen för besökare 
alla röda dagar kl. 9.00-15.00

från mars t o m oktober.
Skolverksamhet för bokade grupper 

14 maj - 2 juni.

www.rordrommen.nu  

Lördag 3 mars kl. 10.00-12.00 Örnräkning 
från Stockholms län till Vänern och Vättern 
på fasta platser.

Söndag 22 april kl. 11.00 Invigning 
av tillgänglighetsanpassad fiskeplattform.

Söndag 6 maj Fågelskådningens dag  
med utflykt bland annat till nya obsplatsen 
Idö Udde. Samling vid Fältstationen kl 9.00.

Söndag 13 maj kl. 10.00 Ekumenisk frilufts-
gudstjänst med Kafjärdens Församling och 
Kjula Baptistförsamling. Kyrkkaffe efteråt. 

Söndag 27 maj Bi- och 
Vildbidag kl. 9.00-15.00.

Tisdag 5 juni Naturnatten
Start kl. 20.00 med grill-
ning, fladdermusspaning, 
naturvandring m.m. 

Lördag 11 augusti  
Fladdermusvandring
Start kl. 21.00.

RÖRDROMMENS VÅR- OCH 
SOMMARPROGRAM 2018
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Naturnatten
Tisdag 5 juni, start kl. 20.00  
Plats: Fältstationen Rördrommen

Den här kvällen grillar vi korv, spanar efter fladdermus och 
hoppas på gynnsam värme för nattinsekter medan skym-
ningen smyger sig på. Entomologerna spänner upp sina vita 
lakan och drar igång lamporna som ska locka till sig fjärilar 
vi aldrig ser i dagsljus. Att hänga vid grillen och ta del av 
varandras naturfunderingar eller att gå uppför den vind-
lande stigen till utkikspunkten är aktiviteter som många 
uppskattar. Vi kanske även tar fram håvarna och kollar livet 
i vattnet eller letar reda på backsippans fjuniga fröställ-
ningar. Har vi tur kan vi höra rördrommen tuta i vassen. 
Det finns alltid möjlighet att gå in i stugan och värma sig 
om man så vill – då kan man passa på och se någon av 
föreningens utställningar om havsörn, fladdermöss eller 
naturen vid Gunnarsskäl. Naturskyddsföreningen bjuder  
på korv med bröd samt kaffe och kaka.

De Vilda Blommornas Dag   
– Blomstervandring vid  
Stenby Äng
Söndag 17 juni kl. 10.00
Samling vid Stenby gård 4H

De uppskattade guiderna Mona 
Soneson och Håkan Gustafson tar 
med oss på en tur i försommar-
grönskan. Ekbacken vid Stenby 
Äng är känd för sina gamla grova 
ekar och sin artrika flora. Inga för-
kunskaper krävs – men alla brukar 
få med sig något nytt att foga till 
sin tidigare kunskap om växter 
och natur. Medtag fikakorg, efter 
vandringen brukar många välja  
att ta en kopp i det fria.
Tips: du som kan, ta gärna cykeln till Stenby gård!  
Den ligger bara 4 km från centrum. 
Denna dag firas även Naturreservatens Dag och Eskilstuna
kommun anordnar flera aktiviteter i Naturreservatet Kron-
skogen-Stenby Äng. Håll utkik efter programmet i dags-
tidningar och på kommunens hemsida. 
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Biologiska Mångfaldens Dag  
– Stadspromenad i Eskilstuna
Tisdag 22 maj kl. 19.00
Samling vid Gula Villan i Rothoffsparken

Staden glöms ofta bort som biotop men det finns 
många arter som har stadsmiljön som sin hemvist. 
Stadsnära natur är oerhört viktig för rekreation, livs-
kvalitet och välbefinnande. Den kan utgöra den första 
och ibland den enda kontakten med naturen. Här finns 
mycket att upptäcka och förundras över! Parker, kolo-
niområden och även balkonger har på senare tid seglat 
upp som viktiga miljöer för våra pollinerande insekter. 
Denna kväll utgår vi från Rothoffsparken och bekantar 
oss med växter och djur i parken och i staden.

Åstråket – Promenad till Ängsholmen
Lördag 12 maj kl 10.00 
Samling vid Torshälla hamn

Vi fortsätter att utforska kommunens prisbelönta gång- 
och cykelväg längs ån. Denna gång går vi etappen mellan 
Torshälla hamn och Ängsholmen under ledning av K G 
Gustavsson. Vi passerar översvämningsmarker med 
rikt fågelliv och beundrar utsikten över Blacken från 
Utkiken. Naturen är i sin fulla prakt med frisk grönska 
och ymnig blomning. Goda chanser att se fiskgjuse och 
havsörn! Räkna med ca 5-6 km lättgången promenad. 
Medtag fikakorg och ta gärna med en vän på utflykten.
Ansvarig: Kjell Westermark, tel: 070-644 30 78

Följ med oss på vårpromenad 
längs vackra, prisbelönta Åstråket!
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Jungfru Marie nycklar.

Vildbiholk.

Magnolian är ett urtidsträd från dinosauriernas tid.
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Upptäck stadens flora och fauna



 

Kära medlemmar!  

Nu när vi går mot ljusare tider hoppas man att det 
även ska gälla det internationella miljöarbetet. Vi 
hoppas att uppföljningen av Parisavtalet om klima-
tet ska kunna föra klimatfrågan framåt. Bilderna på 
utsvultna isbjörnar i Arktis för tankarna till 60- och 
70-talets hot mot havsörnsstammen. Där åstadkom 
Naturskyddsföreningen storverk genom idogt arbete. 
Vi hoppas att det också blir fallet med klimatfrågan. 
I väntan på att beslutsfattare på högre nivåer ska 
ta modiga och framsynta beslut kan vi visa vägen 
genom vårt eget agerande. Vad kan just du lägga till 
det du redan gör för att bättre skydda natur, miljö 
och klimat? Hjälpa någon att laga punkteringen på 
cykeln? Prova några gröna recept där du hoppar över 
köttet? Ta med en vän till en promenad i naturen 
och lära er tre nya växtarter? Lämna in kläder till 
Klädbytardagen? Listan kan göras lång och alla kan 
vi göra en hel del. Var nöjd med det du redan gör och 
ställ in siktet lite högre under 2018.

Kretsen kommer att anta nya/reviderade stadgar. 
Förslaget finns på vår hemsida www.eskilstuna.
naturskyddsforeningen.se men du kan även få det i 
pappersformat genom att kontakta någon i styrelsen.

Ibland vill vi nå ut till er medlemmar mellan 
pappersutskicken och det gör vi enkelt via e-post. 
För att kunna ta del av den informationen kontrollera 
gärna att du har angett din e-postadress och att den 
är aktuell genom att kontakta medlemsregistret via 
mailadressen medlem@naturskyddsforeningen.se.  
Vill du inte få e-postutskick har du naturligtvis  
möjlighet att tacka nej till det. Men vi hoppas att du 
gärna vill behålla kontakten och ta del av aktuella 
händelser i din förening.

Välkommen till våra aktiviteter i vår! 
Sten Ullerstad, ordförande 

Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Styrelse 
Sten Ullerstad (ordförande) tel 016-35 41 52, 
sten.ullerstad@telia.com 
Kjell Westermark (vice ordförande) tel 070-644 30 78, 
k.westermark@tele2.se 
Anders Johansson tel 016-35 39 59,  
andersochristina@gmail.com
Mona Soneson (sekreterare, studieledare, promenad-
grupp) tel 070-375 72 37, mona.soneson@gmail.com
Edina Varnagy (Handla Miljövänligt-gruppen)
tel 016-42 45 69, afonyaag@hotmail.com
Kassör utanför styrelsen:  
Inger Tuvgren, tel 073-732 17 69   

I vår verksamhet samarbetar vi med

Föredrag av Håkan Elmquist om dagfjärilar 
samt Årsmöte
Tisdag 13 mars kl 19.00
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90, Eskilstuna

Så här presenterar bokförlaget Norstedts kvällens gäst: 
”Håkan Elmquist är en av Sveriges främsta entomologer. 
Han har mångårig erfarenhet som folkbildare och skriver, 
översätter och bearbetar naturböcker med inriktning på 
främst insekter. Han gör även åtgärdsprogram för hotade 
arter och medverkar i Nationalnyckeln.” Ikväll berättar han 
och visar bilder om dagfjärilar – färggranna, fjäderlätta och 
fascinerande i sin flyktighet.

Efter föredraget sker sedvanliga årsmötesförhandlingar 
dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Eskilstuna
P R O G R A M   F Ö R   V Å R E N  2 0 1 8  www.eskilstuna.naturskyddsforeningen.se
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En kväll med nya
generalsekreteraren 
Karin Lexén
Torsdag 18 januari  
kl 19.00 
Studiefrämjandet, 
Västeråsvägen 90,  
Eskilstuna

Naturskyddsföreningen 
fick en ny generalsekrete-
rare 2017. Att hon har en 
kandidatexamen i kemi 
och har haft chefstjänster 
för World Water Week, 
Miljödepartementet och 
Svenska kyrkan samt 
varit ordförande för Fair Trade/Rättvisemärkt står att läsa 
på internet. Men vem är Karin Lexén egentligen och hur  
ser hon på sitt uppdrag i Naturskyddsföreningen? Vi är 
stolta och glada över att hon besöker Eskilstuna denna 
kväll och hoppas att många medlemmar tar chansen att 
träffa henne.

”Morgondimman lättar i den indiska djungeln. Överallt 
ljuder fåglarnas lockläten. Solens röda eldklot stiger lång-
samt över horisonten. Plötsligt hörs axishjortens varnings-
skall. Apornas tjattrande tystnar. Tigern är på gång. Den 
stora randiga katten kommer smygande i flodbädden, 
simmar över till andra sidan och försvinner bort bland 
buskarna. Detta är djungelbokens hemland. Sex timmars

resa härifrån ligger staden Delhi. Här bor över 20 
miljoner människor. Där trängs basarer i en labyrint 
av smala gränder. Överallt möts vi av ljud och dofter. 
Vilket spännande land.” 
Entré:  60 kr, betalas kontant eller via Swish på plats.
Ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben 
i Eskilstuna och Svenska Turistföreningen.

Riksupptakt för Handla Miljövänligt
Lördag-söndag 17-18 mars
Årets Miljövänliga Vecka kommer att handla 
om att inspirera till att ta hand om det vi har. 
Reparera, göra om och ta vara på saker vi redan 
äger – och därmed minska behovet av att köpa 
nytt. Nytt tema för Miljövänliga Veckan betyder 
att alla intresserade medlemmar välkomnas 
till riksupptakt då vi lär oss mer om ämnet och 
formar kampanjen. 
Passa på och delta nu när upptakten hålls i 
Eskilstuna! OBS! Inga förkunskaper eller tidi-
gare engagemang behövs, det räcker att du är 
intresserad. Plats och klockslag är i skrivande 
stund inte klara. Är du nyfiken skicka ett mail till 
afonyaag@hotmail.com så får du mer informa-
tion, eller håll koll på kretsens hemsida. 
Ansvarig: Edina Varnagy, tel: 070-401 98 95.

Kom gärna med egna förslag till träffar och aktiviteter!

Unika 
bilder!

Vårens
klädfest!

Klädbytardag
Lördag 14 april, kl. 10.00-14.00
Plats: ReTuna, Folkestaleden 5, Eskilstuna

I samarbete med Recycle Design Återbruk-klas-
sen på Eskilstuna folkhögskola. Passa på och 
vårstäda garderoben, ta med kläderna du har 
tröttnat på och låt någon annan glädjas av dem. 
Du kan välja bland tusentals plagg till din fräscha 
vår- och sommarlook. Samtidigt gör du en viktig 
miljöinsats: det sparas stora mängder vatten 
och kemikalier genom att återanvända kläderna 
istället för att köpa nytt! För att producera ett par 
jeans används 10 000 l vatten och 1,9 kg kemikalier!

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, tel: 070-401 98 95.

Torsdag 8 februari kl 19.00. Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90, Eskilstuna

Aspfjäril (Limenitis populi)Amiral (Vanessa atalanta)

VÄLKOMMEN IN I 
DJUNGELBOKENS VÄRLD 
Bildvisning med den framstående  
naturfotografen Ingmar Skogar
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