
Hej kära medlem!  

Äntligen går vi mot ljusare tider! En härlig tid 
väntar oss när allt vaknar till liv igen, naturen 
börjar komma ur sin vinterdvala och solens 
strålar börjar värma.

Under året har vi sett en stor tillströmning 
av nya medlemmar över landet och vi är myck-
et glada att så många vill vara med och stötta 
Naturskyddsföreningen i dessa  tider då en del 
oro kanske har smugit sig in i vardagen. Hos oss 
i Eskilstuna har det skett en del  förändringar i 
styrelsen med både avgångar och nya ansikten, 
vi ser entusiastiskt fram emot ett gott och pro-
duktivt samarbete som gynnar föreningen och 
dess medlemmar.

Vi har också tagit steget ut i sociala medier 
och startat en Facebooksida där vi löpande  
kommer att lägga ut information om förening-
ens aktiviteter, både kommande och genom- 
förda. Gå gärna in och följ oss!

I vårens program presenterar vi intressanta 
och lärorika upplevelser som passar många. Det 
är lite nya punkter och även några återkomman-
de som har varit populära bland medlemmarna.

Har du förslag på fler aktiviteter eller vill du 
engagera dig inom någon miljö- eller naturfråga, 
hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen:
Kjell Westermark (ordförande, vattenfrågor) 
tel. 070-644 30 78, bkgwestermark@gmail.com
Edina Várnagy (Handla miljövänligt)  
tel. 070-401 98 95, afonyaag@hotmail.com
Peter Olofsson tel. 073-029 2824,  
firepetrus@gmail.com
Solveig Pohjola tel. 070-2524906,  
solveigpohjola@gmail.com
Peter Sjöquist tel. 070-662 36 14,  
peter.sjoquist@telia.com
Anna Åkerholm anna_akerholm@hotmail.com

I vår verksamhet samarbetar vi med

Eskilstuna

Måndag 13 mars kl. 19.00
Kretsstämma (årsmöte) med 
bildvisning och föredrag  
om fjärilar

Föreläsare: Håkan  Elmquist

Många är vi som blir hänförda 
av fladdrande fjärilsvingar som 
minner om vår, sommar, värme 
och blomster. Fjärilsexperten Håkan Elmquist känner 
till dem alla. Han kan med stor kunskap, humor och 
entusiasm berätta om såväl färggranna dagfjärilar 
som kamouflagemönstrade spinnare och andra vack-
ra varelser som rör sig under nattens beskydd. Han 
kommer även att beröra förändringar i fjärilsfaunan 
som kan kopplas till det allt varmare klimatet. 

Bildvisningen och föredraget samt 
fikat i pausen är gratis och  

öppet för alla.  
Efter det välkomnar vi alla 
medlemmar att delta i års- 
mötet. Kontaktperson:  
Edina Várnagy, som fotogra- 
ferat vinbärsfuks (ovan) och  

mindre bastardsvärmare (t v).

Veijo Pohjola föreläser 1 mars.

Onsdag 1 mars kl. 19.00 OBS! Plats: Stiga Sports Arena 
(Vi möter upp vid huvudentrén och guidar till rätt sal).  
Glaciärer – forskningsresor i polarområden

Den globala uppvärmningen är, enligt många experter, vår 
tids ödesfråga. Inom miljörörelsen tycker de flesta att det 
görs alldeles för lite åt saken. Vad säger forskningen? 
Glaciärforskaren Veijo Pohjola ger i kvällens föreläsning en 
kort resumé om sina olika isprojekt och resor till avlägsna 
miljöer. Han går sedan in på de stora utmaningarna i  
polarområdena på grund av uppvärmningen, samt den 
större frågan: människans stora fotavtryck på planeten.

P R O G R A M   F Ö R   V Å R E N  2 0 2 3    https://eskilstuna.naturskyddsforeningen.se

Lördag 22 april kl. 10.00-14.00  
Klädbytardagen

Plats: ReTuna återbruksgalleria,  
Folkestaleden 5, Eskilstuna

Klädbytardagen återkommer även denna vår till mångas 
förtjusning och glädje! Att byta kläder istället för att 
köpa nya har blivit en tradition för många i Eskilstuna. 
Här finns allt från eleganta kavajer, paljettprydda fest-
blåsor, helt vanliga jeans och egensydda, unika plagg 
som du kan vara ensam om att bära.

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 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.

Klädbytardagen planeras och genomförs av Recycle  
Design-klassen på Eskilstuna folkhögskola i samarbete med 
Naturskyddsföreningen. Kontaktperson: Anna Åkerholm.

Fler tips att möta Naturskyddsföreningen:

Torsdag-söndag 30 mars-2 april  
Nordiska Trädgårdar, Älvsjömässan

På lördagen kan du åter möta fjärilsexperten Håkan 
Elmquist. På söndagen kommer trädgårdsmästaren 
Edina Várnagy att prata om hur man, med enkla 
åtgärder, kan öka den biologiska mångfalden i sin 
trädgård. Plats: Entomologiska Föreningens monter.

Veijo är professor vid Uppsala 
universitet och har gjort många 
resor i polarområden, bland annat 
på Svalbard, där han inom ett 
internationellt forskningsprojekt 
studerat klimatförändringarnas 
effekter på glaciärerna. Veijo är 
uppvuxen i Torshälla och det är 
med stor glädje och förväntan vi 
välkomnar honom som föreläsare 
hos Naturskyddsföreningen.

Välkomna till en exklusiv resa i tid och rum. 
Sundbyholmsön är som en oslipad diamant,  

med en växtlighet som speglar Mälarnaturen  
för ca 5000 år sedan.

 
Lördag 13 maj kl. 9.00
Utflykt till Sundbyholmsön – Favorit i repris

Samling/avresa vid Hamnkiosken i Sundbyholm kl. 9.00 
Återfärd efter ca. 3 timmar.
OBS! Max. 20 deltagare pga båtens storlek!

Som en drakrygg lyfter sig Badelundaåsen upp ur Mäla-
rens vatten och bildar öar som Räfsgarn och Benklädet. 
Åsen här ute består av samma slags grus som där den 
löper över fastlandet i söder, ändå är skillnaderna 
enorma. Ute på ön Räfsgarn finns fortfarande, sedan 
värmetiden, den artrika ädellövskogen med inslag av 
tall kvar. Den typ av skogar som sannolikt klädde stora 
delar av landskapet då människan som samlare och 
jägare en gång kom till dessa trakter. Vattnet som isole-
rat Räfsgarn och andra öar har försvårat för människan 
att bruka marken vilket ger oss sällsynta möjligheter till 
studier och upplevelser. Den ursprungliga skogen finns 
till mycket stora delar kvar. Vistelsen på ön blir behaglig 
då vi i lugn takt bekantar oss med ön. Vi gör det i skir 
försommar medan vårprimörer ännu täcker marken.
Ansvarig: Leif Carlsson, tel 070-241 29 32.
Anmälan till Kjell Westermark, tel 070-644 30 78. 

Det går att dyka upp oanmäld, då får man följa med i 
mån av plats. Utflykten är gratis, Naturskydds- 
föreningen bjuder deltagare i utflykten på båtresan.

Stubendorffbreen på Spetsbergen, Svalbard
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Fältstationen drivs ideellt av naturskyddsför-
eningarna och de ornitologiska föreningarna  
i Eskilstuna och Strängnäs samt Eskilstuna Bi- 
odlareförening. Verksamheten drivs i sam- 
arbete med Studiefrämjandet.

Här finns fågeltorn, naturstig, betad äng, bi- 
hotell, kunskapskupa som visar hur bisamhäl-
let fungerar samt utställning om Sörfjärden, 
havsörn och fladdermöss.

Fältstationen har Öppet Hus för 

allmänheten alla röda dagar i almanackan  
från mars t o m oktober kl. 9.00-15.00. 

Välkomna! 

Fältstationen Rördrommen ligger vid 
Sörfjärden mellan Eskilstuna och Strängnäs. 

Just denna del av Mälaren utgör ett av  
Europas kärnområden för rördrom.
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Måndag 5 juni Världsmiljödagen

I skrivande stund är plats och klockslag under plane-
ring. Eskilstuna kommun kommer att annonsera om 
evenemanget men det kan även vara ett bra tillfälle 
att bekanta dig med vår nya Facebooksida för att ta 
reda på mer. Där kommer vi att lägga upp på vilket 

 sätt Naturskyddsföreningen medverkar. 

 Naturskyddsföreningen Eskilstuna

Söndagen 18 juni  
kl. 10.00 - ca 13.00 

De vilda blommor-
nas dag – Blomster- 
vandring

Vi vandrar i den 
norra delen av Vilsta 
naturreservat, öster 
om skidbacken. Inga 
förkunskaper krävs 
– men alla brukar 
få med sig något 
nytt att foga till det 
vi visste om växter 
och natur tidigare. 
Medtag fikakorg, 
efter vandringen är 
det populärt att ta en kopp i goda vänners lag.  
Samling: Utanför Vilsta Sportcafé & Restaurang  
(på sidan som vetter mot Vilstabacken). 
Ledare: Håkan Gustafson
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Gammal havsörn på Mälarens is.

Rördrommen känns igen på sitt dova tutande läte.

Fredag 2 juni  
Fågelsång i sommarnatten – utflykt  
till Högstensmon

Hur kan man få syn på en nattskärra, varför har 
den så stor mun och varför är Högstensmon 
riksintressant ur ett geologiskt perspektiv?  
Av kvällens ciceron Leif Carlsson får vi svar  
på dessa frågor och många fler. 

Vi njuter av medhavt kaffe medan trastsången 
tynar bort och dagen långsamt övergår till ljus 
försommarnatt med stämningsfullt surrande 
nattskärra och kanske, kanske rent av skogs- 
råets gäckande skratt?

För samåkning från Eskilstuna träffas vi vid 
Skogsängens IP med avfärd 20.10. Alla samlas 
vid Konsum i Ärla kl. 20.30. Hemfärd 23.00.

Nordens mest omfattande officiella blomstervandring. 
Under en och samma dag går tusentals människor  

på blomstervandringar och blomsteraktiviteter  
i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark samt  

på Färöarna och Grönland.

Fo
to

: E
di

na
 V

ár
na

gy

Foto: Edina Várnagy

Efter förra årets 
succé kommer ett 
nytt KlimatHopp-
Möte att arrang-
eras lördag 23 
september 2023.
Målet är att fler 
kommuner ska haka på så att KlimatHoppMötet 
blir ett evenemang på flera håll i Sörmland.

Vad är då ett KlimatHoppMöte?

Tanken är att uppmärksamma klimatfrågan  
ur ett positivt perspektiv genom att visa upp  
initiativ och lösningar. Det är sprunget ur frus-
trationen kring ändlösa toppmöten om klimat-
förändringar där framstegen  ofta är små medan 
viljan att skjuta över ansvaret på andra är  
desto större. 

Trötta på tjabbel och motvilja lyfte några  
frågan: kan vi inte göra ett evenemang om 
klimatet där vi visar handlingsvilja och positiva 
exempel på klimatanpassning? Vips var idén om 
KlimatHoppMötet fött.

Håll utkik efter program och lokal i höstens 
programblad, på vår hemsida och vår Face-
booksida!

KlimatHoppMötet är ett samarbete mellan 
• Eskilstuna kommun • Klimatklubben Eskilstuna  
• Naturskyddsföreningen • Studiefrämjandet

”Att hoppas handlar inte om att alltid 
vara optimistisk – 

det handlar om att identifiera vad vi 
hoppas på och sedan ta steg 

i den riktningen.”

Välkommen till KlimatHoppMötet 2020
Lördag 28 mars klockan 10.00 – 16.00
Mälardalens Högskola, Smedjegatan 

37 i Eskilstuna
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23

Earth Hour lördag 25 mars
Kom ihåg att släcka lamporna 

kl. 20.30-21.30! 


