December 202
2021 blev ett lika annorlunda år som 2020. Den rådande pandemin
gjorde att de esta av våra planerade inneaktiviteter inte kunnat
genomföras. Årsmötet kunde dock hållas i en rymlig och stor lokal den
3 november, utifrån de då gällande riktlinjerna.
Glädjande är att fem nya medarbetare kunde väljas in i styrelsen. Tre av
de tidigare ledamöter hade avsagt sig sina styrelseuppdrag, bl a
beroende på ytt från kommunen
Våra träffar utomhus i Gorsingelund har kunnat genomföras utifrån
FHMs riktlinjer, dvs att hålla avstånd till varandra osv. Då det behövs ett
löpande underhåll av stigarna och området närmast stuga, bord och
grillplats, så vi är tacksamma för all hjälp vi kan få av våra medlemmar.
Vi har där även ett nära samarbete med Strängnäs Ornitologiska klubb
(SOK) och vintertid ordnas en välbesökt fågelmatning i nära anslutning
till stugan.
Filmkvällen ”Sångfåglar” med Ingemar Lind genomfördes i slutet av
november, dock med färre deltagare än tidigare år
Snart är det 2022 och vi hoppas kunna presentera er programpunkter,
trots att läget just nu ser lite osäkert ut då pandemin återigen kan vara
på uppgång i landet.
Ett av våra mål är att genomföra våra utomhusaktiviteter, bl.a
guidningar och träffar i Natura2000-området Gorsingelund.
Våra programpunkter i nuläget
Träff i Gorsingelund söndag 10/4 kl 10-13 och lördag 14/5 kl 10-13
Årsmötet 2022 är planerat att hållas i mars, mer information kommer
Aktuell information om er kommande programpunkter kommer bl.a att
nnas här på webbsidan, på vår Facebook, samt i medlemsmejl och i
Kalendern.
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Naturskyddsföreningen Strängnäs

INFORMATIO
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 nns 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 nns 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 nns på området.
Inne i stugan nns bildutställning om bl a havsörnarnas liv runt Sörfjärden, en utställning om livet i vassen
samt en addermusutställning.
(På grund av pandemin har tyvärr inga besökare tillåtits komma in i fältstationen under öppet-hus-dagarna
2021.
http://rordrommen.nu/rordrommen
Med reservation för ev. ändringar i programmet
Mer info om våra aktiviteter kommer löpande att nnas 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
Studiefrämjandet är vårt studieförbund, se deras webbsida.

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

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

