
PROGRAM HÖSTEN 2022

       Fältgentiana i Sörby hage Ripsa, foto Björn Rösch

Välkommen till Naturskyddsföreningen Flens höstaktiviteter.

Program/Aktiviteter
Sker någon förändring uppdateras hemsidan och Facebook.
Hör av dig till kontaktpersonen om du har frågor, vid samåkning betalar medresenär 10 kr/mil.

Svamputflykt söndag 18 september  
Matsvamputflykt till Åtorpskogen med guidning av Patrick Björck.
Samling kl. 10.00 vid Amazonplan Flen. 
Glöm inte ta med svampkorg och fika!
Kontaktperson Björn Rösch 070–5930993

Utflykt till Marsäng lördag 1 oktober
Vi besöker Marsäng utanför Nyköping. 
En lokal som är känd för sitt fina höststråk av bl a rovfågel och tättingar.
Samling/samåkning, vi möts upp på två ställen:
Kl 9.00 Bilsbro Sparreholm, vidare till OK-macken Flen kl. 9.30. 
Kontaktperson Jan-Olof Björk 070–2495950

Miljövänliga Veckan - vecka 40

3 - 9 oktober Kampanjtema för året är ”Eko-frukost”  
Tips och råd kommer finnas på Flens bibliotek under veckan.
Mer info kommer på: http://flen.naturskyddsforeningen.se

http://flen.naturskyddsforeningen.se/


Söndag 23 oktober kl. 10.00
Föreläsning av Hans Carlbom vid Skogsgläntan Dunkers station där han har sin stenbutik.
Hans berättar om bergarter, kvartärgeologi, mineraler, vad som hände före och efter istider.
Vi kan få se fossiler, meteorit, ädelstenar mm.
Finns det intressanta bergarter i vår kommun och Sörmland?
Ta gärna med egna stenar om ni har frågor om dem.
Hans utnämner sin stenbutik som Europas största.
Samling: Amazonplan Flen kl. 9.15, vidare och möter upp vid macken i Malmköping kl. 9.45.
Anmäl att deltaga till Anita Jansson 073–9437250 senast lördag 22 oktober.
(Pga att förbereda sittplatser)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*/Flens kommun har antagit ett ambitiöst program för ett hållbart Flen 2030. Det bygger på den Agenda 2030 
som FN antog 2015. Hållbarhetsprogrammet är tänkt att vara styrande för all verksamhet i kommunen på en 
övergripande nivå. Naturskyddsföreningen Flen lämnade många synpunkter på programmet när det var på 
remiss. Det är en viktig uppgift för föreningen att bevaka att de ambitiösa målen förverkligas för ett hållbart Flen
2030.

Information till dig som får program via post. 
Du som får detta programblad med post, har du möjlighet att ta emot program/information via mejl?
Kontakta Naturskyddsföreningens medlemsservice för ändring/komplettering av mejl, 
medlem@naturskyddsforeningen.se eller telefon 08-702 65 77.
Detta för att minska kostnad för utskick, samt att information kan sändas ut snabbt. 

Vad vill Du att föreningen ska jobba med? Vilka utflykter vill du att vi gör? Har du tankar om styrelsen? Vill du 
vara med i styrelsearbetet? 
Kontakta gärna någon i valberedningen om du vill prata mer om någon av frågorna:
Hans Wrådhe                              Eva Johansson                     Kristina Dafgård
070-990 27 50                            072-236 22 43                      073-385 24 67

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 

                                                                     

Styrelsens sammansättning 2022
Ordförande: Björn Rösch 070–593 09 93
Kassör: Anita Jansson 073-943 72 50
Sekr. Inger Andersson 073-231 38 76 
Ledamot Jan-Olof Björk 070-249 59 50
Ersättare Roger Läth 070-546 30 16 
Ersättare Seija Kytölä 070-176 55 93 
Kontakt per e-post: b.roesch@hotmail.com, http://flen.naturskyddsforeningen.se

http://flen.naturskyddsforeningen.se/
mailto:b.roesch@hotmail.com
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