Våra aktiviteter anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.
Har du idéer om någon aktivitet, kanske en studiecirkel eller kurs kan det ordnas
på ett enkelt sätt genom den service vi får från Studiefrämjandet, Maria Lindqvist
tel. 0150-51064

Vill du bli medlem? Ta då kontakt med någon i styrelsen.
Som medlem får du tidningen Sveriges Natur, medlemskap kostar 295kr/år,
familjemedlemskap 365 kr/år,
Är du 25 år eller yngre 195 kr/år, medlemskap i Fältbiologerna ingår.

PROGRAM HÖSTEN 2020

Styrelsens sammansättning efter årsmöte 2020
Ordförande: Björn Rösch
Kassör: Anita Jansson
Sekr. Roger Läth
Ledamot Jan-Olof Björk
Ledamot Seija Kytölä
Ersättare Inger Andersson
Kontakt per e-post: j.o.bjork@tele2.se
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En hotad blomma, Fältgentianan. Foto:Roger Läth

Välkomna att delta i Naturskyddsföreningen Flens aktiviteter under hösten.
Coronapandemin gör att vi inte kommer att ha några möten inomhus. Det blir alltså inga
föredrag om naturen eller miljöfrågor, men vi kommer att ha ett antal intressanta utflykter.
Självklart ska vi fortsätta att arbeta aktivt med miljö- och klimatfrågorna. Coronapandemin
har inte gjort dem mindre angelägna, snarare tvärtom.
Flens kommun tar nu fram ett ambitiöst program för Ett hållbart Flen.
Naturskyddsföreningen Flen kommer att fortsätta bevaka och försöka påverka det arbetet
genom kontakter med politikerna. Läs mer om Ett hållbart Flen i det här programmet.

Välkommen att delta i våra utflykter. Hör av er med åsikter och förslag om
miljöarbetet i vår kommun. Kom gärna med tips om utflyktsmål, läs om vår
verksamhet på hemsidan.

Program hösten 2020
Coronapandemin: Det här gäller vid våra aktiviteter
Det är viktigt att vi vid våra aktiviteter följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, följ regelbundet myndighetens uppdateringar.
Observera att Naturskyddsföreningen Flen som läget nu är inte ansvarar för
samåkning vid utflykterna. Deltagarna får själva ta ansvar för transporten till och
från utflykten. Hör av dig till kontaktpersonen om du har frågor.
Svamputflykt söndag 27 september kl. 10.30
Dags igen för en utflykt med svampexperten Patrick Björck som kan det mesta om
svampar. Ta med svampkorgen och fika.
Samling vid Amazonplan i Flen kl. 10.30, troligen vidare till Brogetorpskogen.
Kontaktperson: Björn Rösch tel. 070-593 09 93.
Miljövänliga veckan – vecka 40
Miljövänliga Veckan med årets tema ”Ta vara på det vi har”.
2020 inspireras vi att ta hand om våra saker, för att minska konsumtionen av nya
prylar, genom att fixa, laga, vårda, byta och låna ägodelar.
I år är vill vi med aktiviteten Slutslängt! påverka kommunerna att öka återbruket
på landets återvinningscentraler, så det inte bara går att slänga saker där.
Tips och råd kommer finnas på Flens bibliotek under veckan.
Se även på http://flen.naturskyddsforeningen.se

Studiebesök på återvinningscentralen Frutorp i Flen, tisdag 3 november
kl. 13.30 (OBS tiden)
På grund av Coronapandemin ställdes vårens studiebesök på återvinningscentralen
in. Vi hoppas kunna genomföra det denna gång. Vi får lära mer om deras viktiga
insatser i miljöarbetet. Tillfälle att ställa frågor, komma med förslag och önskemål.
Samling vid Amazonplan i Flen kl. 13.00. Det går också bra att åka direkt till
återvinningscentralen, fråga personalen om lämplig parkeringsplats.
Kontaktperson: Roger Läth, tel 070-546 30 16.
Tranbärsplockning i Hälleforsnäs söndag 8 november
Vi träffas för att plocka tranbär och titta på naturen runt den norra delen av
Brukssjön i Hälleforsnäs. Lite kulturhistoria om bruket bjuds det också på. Ta på
stövlarna och ta med vantar att värma fingrarna i, samt egen matsäck. Vi tar en
fikarast vid Västgötagårdarna.
Samling och parkering vid bommen ca 500 meter in på Flensjövägen i
Hälleforsnäs.
Tid: Kl. 10.45 - ca 14.00 söndagen den 8 november 2020.
Buss 415 från Flens busstation kl. 9.58, stig av vid Bruksskolan (vid COOP). Ca 1
km promenad till samlingsplatsen. Returresa 14.44 från Bruksskolan till Flen.
Ansvarig för utflykten: Hans Wrådhe, 0709 902 750.
Se även löpande information på: http://flen.naturskyddsforeningen.se och

Flens hållbarhetsprogram

Under oktober planeras en exkursion för att ta del av ”Skogsbruk och utkörning
med häst”, datum och information kommer delges på hemsidan:
http://flen.naturskyddsforeningen.se

Flens kommun har tagit fram ett ambitiöst förslag till hållbarhetsprogram. Lokala
mål har satts för alla de 17 områden som anges i den Agenda 2030 som FN antog
2015. Hållbarhetsprogrammet är tänkt att vara styrande för all verksamhet i
kommunen, på en övergripande nivå.

Vandring vid Malmakvarn, söndag 11 oktober kl. 10.30
När man passerat campingen och spårvägen i Malmköping kommer man till
Malmakvarn. Vi vandrar i det fina området och får bland annat information om den
inventering av växter som har gjorts. Ta med fika och gärna en kikare. Om det blir
tid över gör vi också en kortare vandring i Trumslagarskogen vid campingen.
Samling vid campingens parkeringsplats vid receptionen.
Kontaktperson: Björn Rösch tel. 070-593 09 93.

Naturskyddsföreningen lämnade många synpunkter på programmet när det var på
remiss under våren 2020. Vi tyckte bland annat att målen som rör biologisk
mångfald i jord- och skogsbruket samt åtgärder för klimatet behövde skärpas. Vi
betonade också vikten av att barn får naturkunskaper och naturupplevelser i
skolan. Kommunstyrelsen håller på att bearbeta remissvaren och andra
synpunkter på programmet.
Se vidare om hållbarhetsprogrammet samt länkar gällande remissversionen,
remissvar och Agenda 2030 på hemsidan:

http://flen.naturskyddsforeningen.se

