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NATURSKYDDSFÖRENINGEN I KATRINEHOLM
PROGRAM VÅREN/SOMMAREN 2022

Torsdag 24 mars
Kl 18:30

Kretsårsmöte
Studiefrämjandet.

Lördag 23 april
Kl 09:30

Fagning vid Lisstorpsängen. Samling vid Röda ladan 9:30.

Lördag 7 maj
Kl 09:00

Utflykt till Söröns NR utanför Örebro. Vi vandrar från Öby kulle längs
Östra Kvismarens norra strand, ca 1 mil i vackert vårlandskap. Det finns
även möjlighet att åka bil hela vägen till reservatet. Samling vid Röda
ladan 09:00.

Sönd 19 juni
Kl 10:00

Vilda blommornas dag på den artrika Rosenlundsängen i Björkvik.
Samling vid Röda ladan kl 10.

Lördag 2 juli
Kl 11:00

Visning av konstutställningen ”Förflytta berg” på Solparken i
Katrineholm. Om människans relation till naturen och om hur det står
till med Sveriges högsta bergstopp. Mårten Medbo och Hanna Stahle
berättar. Samarrangeras med Konstfrämjandet Kraft.

Lörd 13 augusti
Kl 09:30

Slåtter på Lisstorpsängen. Föreningen bjuder
på förtäring. Samling vid Röda ladan 09:30.

Vi arbetar för att bevara den fina
tallmossen i Kerstinbodaområdet med
doftande skvattram och ovanliga arter som
den rödlistade laxtickan på bilden.
Kommunens handläggning av ärendet är
fördröjd ytterligare en tid.

Studiecirkel – blommor och gräs: Vi lär oss mer i fält med Bo Karlsson och Janne Elmhag precis som
vanligt men vi ska även försöka ta hjälp av
appen ”Flora Incognita” för att bredda inlärningen lite. Start 16 maj. Anmälan senast 29 april till
Maria på Studiefrämjandet:

Telefonnummer: 0150-510 64, e-post: maria.lindquist@studieframjandet.se
Var med i vår klimatgrupp! Diskutera klimatfrågor, planera och genomför aktiviteter tillsammans
med andra klimatintresserade – vi har träffar en gång i månaden kl 18:00. 8 mars, 5 april, 3 maj,
Göran Svenningson 0709 - 943152
Lotta Wistrand 0731 – 610556
Följ gärna med och leta efter arter i skogsområdet/konstprojektet ”Skogen kallar” i Julita. Ju fler vi
blir desto bättre. Datum meddelas på hemsidan, www.katrineholm.naturskyddsforeningen.se och
genom utskick till medlemmar med mejladress.
Rosenholms reningsverk besöks för en guidad tur någon vardagseftermiddag under våren. Datum
meddelas på hemsidan, www.katrineholm.naturskyddsforeningen.se och genom utskick till
medlemmar med mejladress.
Program för hösten/vintern 2022: Kommer under sensommaren 2022.
Styrelse till och med årsmötet 2022
Ordförande Bo Karlsson
Vice ordf.
Janne Elmhag
Kassör
Lasse Skoog
Sekr.
Anders Granquist
Ledamot
Anders Fridh
Ledamot
Bernt Arklöf
Ledamot
Mårten Medbo
Suppleant
Hanna Stahle
Suppleant
Liselotte Elén

tel. 0150 - 391 97
tel. 070 - 880 45 82
tel. 070 - 576 73 95
tel. 072 - 747 23 23
tel. 072 - 341 23 73
tel. 070 - 225 91 87
tel. 070 - 291 11 74
tel. 076 – 114 46 66
tel. 073 – 038 31 49

Valberedning
Förslag på funktionärer lämnas till Ingemar Olsson tel. 070 - 262 49 19 eller Lotta Wistrand tel. 073161 05 56

Sörmlands landskapsblomma och landskapsinsekt

Vit näckros

Strimlus

Annonsering.
Vårt program finns tillgängligt på hemsidan: www.katrineholm.naturskyddsforeningen.se
Annonser införs ibland under ”Föreningsnytt” i Katrineholmskuriren, onsdagar för arrangemang
lördag eller söndag, samt lördagar för arrangemang måndag-fredag.
Hemsidan
På www.katrineholm.naturskyddsforeningen.se hittar Du programmet och information om
kommande programpunkter mm.
Lisstorpsängen
Föreningen bedriver sen 1990 slåtter vid Lisstorpsängen, 8 km söder om Forssjö.
Vi har fram till och med 2021 noterat över 418 arter växter och djur på den ca 1 ha stora ängen.
Ängen ”fagas” dvs städas på våren och slås på sommaren i augusti. Ängen är ett så kallat Natura
2000-område vilket betyder att den ingår i EU:s nätverk av värdefull natur. Området tillhör Ericsberg.
Samlingsplatser
Många utflykter utgår från Röda ladan, dvs parkeringsplatsen på Drottninggatan i Katrineholm,
mittemot ”Igelkotten”. Vi förlägger många utflykter till platser på cykelavstånd men nyfikenhet och
kunskapstörst driver oss ofta till exkursionslokaler en bit bort från staden – då transporterar vi oss
med bil.
Våra möten hålls, om inget annat anges, i Studiefrämjandets lokaler, Köpmangatan 3, Katrineholm.
Pandemin kan ändra förutsättningarna för våra möten – se vår hemsida för aktuell information.
Kom ihåg att: Alla exkursioner är öppna för alla. Du behöver inte vara medlem.
Omslagsbild: ”Vi som sköter ängen”. Janne Elmhag tog bilden under slåttern av Lisstorpsängen den
15 augusti 2020.
Alla våra aktiviteter anordnas i samarbete med Studiefrämjandet
Maria Lindquist, tel: 0150-510 64. E-post: maria.lindquist@studieframjandet.se

QR-kod till Naturskyddsföreningens

