Fr o m maj -22

Lördag 14 maj kl 10-13 Gorsingelund -ett Natura2000-område
Kom och njut av våren tillsammans med oss, samtidigt som vi gör
nt runt stugan och ser till att stigarna är röjda och märkta m.m.
Kanske hinner vi tillverka några insektshotell.
Tag med egna arbetshandskar om du har.
Glöm inte ka ekorg och ta gärna med en vän!
I samverkan med Strängnäs Ornitologiska Klubb och
Studiefrämjandet
Hitta hit: Annebergsvägen nära Anicura, Strängnäs

Söndag 22/5 kl 9-12 Biologiska Mångfaldens Dag
Besök på Fältstationen Rördrommen
Blomstervandring - insekter - fåglar - visningsbikupa (kl 10:00)
Utställningar inne på fältstationen.
Ta med ka, eller köp på fältstationen.
Samling kl 09:00 vid fältstationen. Se karta.
OBS! Anmälan strangnas@naturskyddsforeningen.se (ev.
samåkning från Strängnäs)
I samverkan med Studiefrämjandet
http://rordrommen.nu/wp-content/uploads/2022/01/
Rordromsbroschyr_2022.pdf
Hitta hit:
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PROGRAM NATURSKYDDSFÖRENINGEN STRÄNGNÄS

Hitta hit:
Kalkbro naturreservat ligger i Strängnäs kommun. Följ väg 55
mellan Strängnäs och Malmköping. Ca 1,5 km söder om Länna
bruk tar du av vid skylten mot "Kalkbro 5". Fortsätt 5 km. Parkering
nns utmed vägen när du kommer fram till Kalkbro
Koordinat till parkering (WGS84): 59.22268, 17.0092
Anmäl att du vill delta till strangnas@naturskyddsforeningen.se
Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25
Välkomna

August
20 augusti ”Mälardagen
Naturskyddsföreningen deltar vid Mälardagen/ Studiefrämjandets
dag, Västerviken i Strängnäs. Tema: Pollinerande insekter - Vildbin
Bivänliga blommor - Biologisk mångfald m.m
Kom och besök vårt bord
I slutet av august
Ett besök på Lindön, naturreservatet mitt i Sörfjärden, är under
planerin
Anmälan behövs, då deltagarantalet är begränsat
(Mer info kommer
Augusti och september - Träffar planeras i Gorsingelund
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~För mer informatin- se Aktivitetskalendern
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ONSDAG 25/5 kl 17.30-20.30 Kvällsvandring i naturreservaten
Kalkbro och Stampmossen.
Vi samlas och samåker kl 17.30 från pendlarparkeringen vid
Biskopskvarn,
eller kom direkt till parkeringen vid Kalkbro 17.50
Ta gärna med ka.

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 Jäder och är ett samarbetsprojekt för
Naturskyddsföreningarna i Strängnäs och Eskilstuna, Ornitologiska klubbarna i Strängnäs och Eskilstuna
samt Eskilstuna Biodlarförening. 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, 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.
http://rordrommen.nu/rordrommen
Progra
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

