EKEBY VÅTMARK
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OKE och ENF är två föreningar i vår kommun
som har ett starkt intresse av att vårda och värna
om biologisk mångfald.
Ekeby våtmark tycker vi är ett bra exempel på
hur vi kan ta hjälp av naturen att återställa
näringsbalansen efter att ha utnyttjat vår kanske
viktigaste naturtillgång vatten innan det släpps
tillbaka i kretsloppet.
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Vi stöder Våtmarksprojektet vid Ekeby och vill
aktivt verka för att fler ska upptäcka de värden
som ligger i en naturlig biologisk process med
plusvärden för både fauna och flora.
Inte minst ser vi stora värden i att våtmarken
som bieffekt kan erbjuda ett rekreationsområde
som sprudlar av liv och rörelse under i stort sett
alla månader av året.

Ekeby våtmark kan även utvecklas till ett intressant utflyktsmål för kommunens skolelever med
information om både modern avloppsreningsteknik och utvecklandet av positiva naturvärden.
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Du som är intresserad av att värna om vår natur.
Tag kontakt med och engagera dej i våra lokala
föreningar i Eskilstuna.
Styrelserna i OKE och ENF
Vår samarbetspartner i studiecirkel- och programverksamhet är Studiefrämjandet.
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Vi tror också att Ekeby våtmark kan ge svar på
hur rätt skötselåtgärder på ett positivt sätt kan
skapa förutsättningar för ett rikt växt och fågelliv
i stadens närhet med lättillgänglighet för en
naturintresserad allmänhet.
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Vi verkar under riksorganisationen Sveriges Ornitologiska förening (SOF).
OKE är en förening för fågelintresserade i alla
åldrar och inriktningar, som verkar i Eskilstuna
kommun.
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OKE har ca 200 medlemmar som spänner från
dem som bara vill lära känna fåglarna i trädgården lite bättre till dem som har ambitionen att
lära sig mer om exempelvis artbestämning,
flyttningsmönster och häckningsförlopp.
OKE verkar också aktivt för utforskandet och
skyddet av vår fågelfauna och då speciellt i våra
hemmamarker i Eskilstuna kommun.
Som medlem i OKE får Du veta mer om fåglar i
vår närhet under trevliga former och i gott kamratskap, genom att vi bl.a. anordnar:
- Innemöten
- Exkursioner
- Studiecirklar
)lOWVWDWLRQHQ5|UGURPPHQ
är belägen vid den fågelrika Sörfjärden mellan
Eskilstuna och Strängnäs drivs av OKE tillsammans med Ornitologerna i Strängnäs och
naturskyddsföreningarna i Eskilstuna och
Strängnäs, samt Eskilstuna Biodlareförening
9nU.OXEEORNDO
Vi utnyttjar Studiefrämjandets lokaler som ligger
på Kungsgatan 13 i Eskilstuna.
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OKE samarbetar med Studiefrämjandet, som
bl.a. hjälper till att finansiera klubbens fortbildningsprogram.
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Medlemsavgiften 2008 är 100 kr per år (40 kr för
ungdom under 20 år)
Enklast blir Du OKE medlem genom att betala in
PHGOHPVDYJLIWHQSnYnUWSRVWJLUR²
och där ange ditt namn, adress och telefonnummer.
Som medlem får Du bl.a. vår föreningstidning
µ*OLPWHQµRFKYnUDSURJUDPEODGPHGDOOD
OKE:s aktiviteter under året.
.RQWDNWSHUVRQ2.(
Lennart Eriksson/Ordförande
Trebackalångvägen 3
632 39 Eskilstuna
tel.016-35 14 21
%HV|NlYHQYnUKHPVLGD
http://www.oke.sormlandsornitologerna.se
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Sveriges största natur- och miljöorganisation
med ca.180 000 medlemmar arbetar för ett
samhälle i samklang med naturen.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst
obunden och har lokalkretsar över hela landet.
1DWXUVN\GGVI|UHQLQJHQ(VNLOVWXQD(1)
 är den lokala kretsen av SNF, som verkar i
Eskilstuna kommun.
- har ca 1300 medlemmar
- bevakar natur- och miljöfrågor
- har en bred mötesverksamhet med
föredrag, studiebesök, diskussioner, utflykter
och social samvaro.

-ordnar studiecirklar i
miljö- naturnära ämnen
- är representerat i kommuns Natur- och
vattenvårdsberedning samt är remissinstans
för natur och miljöfrågor.
)lOWVWDWLRQHQ5|UGURPPHQ
 är belägen vid den fågelrika Sörfjärden mellan
Eskilstuna och Strängnäs.
- drivs av ENF tillsammans med Strängnäskretsen och ornitologerna i Eskilstuna och
Strängnäs samt Eskilstuna biodlarförening.
- är öppen röda dagar mars-okt kl 9-15.
då alla är välkomna.
- bemannas av medlemmar i föreningarna,
som informerar om den intressanta naturen
med observationsplatser, fågeltorn och
markerade leder.
- har under säsongen olika temadagar
- besök vår hemsida www.rordrommen.nu
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%OLPHGOHP
Medlemsavgiften är 295 kr för år 2008
RFKLQNOXGHUDUWLGQLQJHQµ6YHULJHV1DWXUµ
Du får även kretsens programblad, som
utkommer två gånger per år.
Familjeavgift 365 kr/år(Du kan anmäla
ett fritt antal familjemedlemmar
förutsatt att alla har samma adress ).
%HV|NNUHWVHQVKHPVLGD
www.eskilstuna.naturskyddsforeningen.se
.RQWDNWSHUVRQ(1)
Sten Ullerstad
Sikvägen 5
64045 Eskilstuna
tel: 016-35 41 52

