
                                                                       
                                                

               PROGRAM                                       
                           Naturskyddsföreningen Strängnäs.

2020 blev ett på många sätt annorlunda år. På grund av det rådande 
coronaläget under 2020 har vi ställt in våra inneaktiviteter, så även 
årsmötet i mars. Vissa aktiviteter har kunnat genomföras utomhus 
utifrån FHMs riktlinjer, dvs att hålla rejäla avstånd till varandra osv.

Glädjande är att vi i vårt samarbete med Klimatinitiativ Strängnäs och 
Europastudenter för klimatet (ESFK) har fått möjlighet att vara delaktiga 
i två digitala föredrag, vilka även spelades in och nu finns i länk på vår 
hemsida och i vår facebookgrupp.
Se föreläsningarna:
 ”Väder och Klimat” med Martin Hedberg 22/9
 ”Ät dej till ett bättre klimat” med Karin Lundell från 21/10
Filmkvällen ”Sångfåglar” med Ingemar Lind blev också inställd, men 
kan ses här i en youtube-länk:
https://m.youtube.com/watch?v=BM0arSERXGA

4 november kunde vi äntligen genomföra vårt årsmöte i en stor och 
rymlig lokal. Det planerade bildföredraget om ”Branta trappans 
trädgård”, som var inplanerat för det ordinarie årsmötet i mars , hoppas 
vi ska kunna genomföras vid ett annat tillfälle istället.

Inför 2021 ser det i nuläget väldigt osäkert ut, men vårt mål är att 
försöka genomföra några guidningar och utomhusträffar i Natura2000-
området Gorsingelund under våren och hösten.

Aktuell information om ev. kommande programpunkter och online-
föreläsningar kommer bl.a att finnas på webbsidan, på vår Facebook, i 
Kalendern samt i medlemsmejl. 

Med reservation för eventuella snabba ändringar i programmet!

https://m.youtube.com/watch?v=BM0arSERXGA


INFORMATION
Både Gorsingelund och Fältstationen Rördrommen är väl värda besök både 
vid anordnade aktiviteter eller för ett besök på egen hand.

Gorsingelund är en lövskogslund vid Annebergsvägen i Strängnäs. Området ägs av kommunen och tas 
gemensamt om hand av Naturskyddsföreningen och Strängnäs Ornitologiska Klubb. Vi brukar normalt ha 4 
planerade träffar under året där alla är välkomna att delta. 
Området har året om många besökare som promenerar på stigarna. Det är ett rikt fågel- och djurliv och 
blomsterprakten är enorm, särskilt under våren och försommaren.
Under vinterperioden finns i anslutning till den lilla stugan en fågelmatning som sköts och bekostas av 
Strängnäs ornitologiska klubb (SOK) 

Fältstationen Rördrommen ligger vid Sörfjärden i Barva och är ett samarbetsprojekt för 
Naturskyddsföreningarna i Strängnäs och Eskilstuna, Ornitologiska klubbarna i Strängnäs och Eskilstuna 
samt Eskilstuna Biodlareförening. Alla helgdagar mars-oktober är Fältstationen öppen för besökare mellan kl 
9-15.  I anslutning till fältstationen finns 2 fågeltorn samt en ganska nyanlagd observationsplats vid Idö udde, 
med bra utsikt över vattenytor och vassområden. En bikupa m, en s.k. besökskupa, där man kan se binas liv 
inne i kupan finns på området. 
Inne i stugan finns bildutställning om bl a havsörnarnas liv runt Sörfjärden, en utställning om livet i vassen 
samt en fladdermusutställning. 
(På grund av coronarisken har tyvärr inga besökare tillåtits komma in i fältstationen under öppet-hus-
dagarna 2020.)

http://rordrommen.nu/rordrommen/

Med reservation för ev. ändringar i programmet.
Mer info om våra aktiviteter kommer löpande att finnas på vår webbsida 
https://strangnas.naturskyddsforeningen.se  där hittar du även kontaktuppgifter till kretsen.
Ni hittar oss även på Facebooksidan ”Naturskyddsföreningen Strängnäs”
Alla våra aktiviteter är avgiftsfria om inte annat anges.

I samarbete med Klimatinitiativ Strängnäs och Europastudenter för klimatet genomförs föreläsningar, 
klimatsmarta event och studiecirklar.
Studiefrämjandet är vårt studieförbund, se deras webbsida.

                                                                                     
Välj Strängnäs-el!
Ett bra val för miljön! 
- Kryssa för Naturskyddsföreningen vid Ditt val. 
- Då får vår förening en liten slant!

Vi samarbetar med 
-Fältstationen Rördrommen, 
-Strängnäs Ornitologiska klubb,  
-Klimatinitiativ Strängnäs 
-Europastudenter för klimatet 
-Studiefrämjandet

      

https://strangnas.naturskyddsforeningen.se

