Vattenveckan
16-27 maj 2018
Vattenveckan vill skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - allt ifrån livsmiljöer
till livsmedel. Vi uppmärksammar att vatten är en ändlig resurs som vi alla använder dagligen och som alla
har ett ansvar för att förvalta med förnuft. Med små medel kan var och en av oss göra stor skillnad.

Mer information kan du hitta på Länsstyrelsens hemsida, kommunernas hemsidor samt Facebook.

16 maj, onsdag
14.00-20.00 Invigning av Briggen Tre Kronor af
Stockholm och Vattenveckan
En mängd olika utställningar och aktiviteter för både barn
och vuxna, alla med tema vatten och miljö. Bland annat
sker öppet skepp, ”prova på fiske”, searoom och kolla på
djur i mikroskop.
16.00-17.15 Invigning.
Mer information www.nykopingsguiden.se
Plats: Nyk öpings hamn vid Briggen Tre Kronor
Organisation: Länsstyrelsen, Naturum Stendörren
Nyk öping Kommun, Sportfiskarna, Kiladalens
vattenvårdsförening, VattenFokus, Briggen Tre Kronor
och Hållbara Hav

17 maj, torsdag

12.00-16.00 Öppet skepp.
14.30-17.00 Bokbussen
17.00-21.00 Middagskryssning på Briggen Tre Kronor,
förbokad via nyköpingsguiden.se
Mer information www.nykopingsguiden.se
Plats: Nyk öpings hamn vid Briggen Tre Kronor
Organisation: Länsstyrelsen, Naturum Stendörren
Nyk öping Kommun, Nyk öpingsåarnas
vattenvårdsförbund, Kiladalens vattenvårdsförening,
VattenFokus, Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav

18.00-20.00 Provsmakning av vatten
Jämför nya vattnet från Katrineholm med det gamla
vattnet från Båven.
Mer information www.flen.se / www.sormlandsvatten.se
Plats: Violentorget, Flen
Organisation: Sörmland Vatten, Flens kommun

19 maj, lördag

9.00-12.00 Visning för bokade skolklasser
Visning av Br iggen Tre Kronor och utställningar med
tema vatten och miljö för skolklasser.
Plats: Nyk öpings hamn vid Br iggen Tre Kronor
Organisation: Länsstyrelsen, Naturum Stendör ren
Nyk öping Kommun, Sportf iskarna, Kiladalens
vattenvårdsförening, Br iggen Tre Kronor och Hållbara
Hav

12.15-19.00 Visning för allmänheten, öppet Skepp
och föredrag
12.15-13.30 Lunchföreläsning med eller utan lunch.
Föreläsningen gratis men lunchen betalas på plats. Boka
via http://nyk opingsguiden.se/aktuella evenemang/briggen-tre-kronor-stadsbesok/
14.00-17.00 En mängd olika utställningar och aktiviteter
för både barn och vuxna, alla med tema vatten. Bland
annat sker öppet skepp, ”prova på fiske”, searoom och
kolla på djur i mikroskop.
14.00-17.00 Gå ombord på Briggen Tre Kronor och ta del
av den spännande verksamheten och rundvandring med
besättningen.
17.30-19.00 Tema Östersjön är känslig- Du är viktigFöredrag om Östersjön och vattenvårdsprojekt ombord
på Briggen Tre Kronor. Föreläsare: Kommunekolog
Bjarne Tutturen och Rickard Gustafsson, Sportfiskarna,
Kalle Lindeborg naturpedagog och konstnär Begränsat
antal platser – förbokas på nykopingsguiden.se, gratis.
Mer information www.nykopingsguiden.se
Plats: Nyk öpings hamn vid Briggen Tre Kronor
Organisation: Länsstyrelsen, Naturum Stendörren
Nyk öping Kommun, Sportfiskarna, Kiladalens
vattenvårdsförening, VattenFokus, Briggen Tre Kronor
och Hållbara Hav

18 maj, fredag
9.00-12.00 Visning för bokade skolklasser
Visning av Br iggen Tre Kronor och utställningar med
tema vatten och miljö för skolklasser.
Plats: Nyk öpings hamn vid Br iggen Tre Kronor
Organisation: Länsstyrelsen, Naturum Stendör ren
Nyk öping Kommun, Kiladalens vattenvårdsförening,
Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav

12.00-17.00 Visning för allmänheten, öppet Skepp
och föredrag

10.00-15.00 Elfiske och fria vandringsvägar
Det blir två visningar under dagen:
10.00-12.00 Första passet
13.00-15.00 Andra passet
Vi börjar med ett elfiske och prata om de arterna vi
fångar. Därefter går vi vidare till Masungsdammen och
pratar om fria vandringsvägar.
Mer information www.sportfiskarna.se
Plats: Näveån, grillplatsen vid pumpfallet , Nävekvarn.
Organisation: Sportfiskarna

20 maj, söndag
11.00-14.00 Biologiska mångfaldens dag
Länsstyrelsen visar upp sitt arbete med biologisk
mångfald. Hur går det till att rädda utrotningshotade
arter? Var med och upptäck livet under vattenytan. Följ
med på spindeljakt. Hästen Konrad kommer och hjälper
till att så vår åker tillsammans med sin människa Torgny.
Mer information www.naturumstendorren.se.
Plats: Stendörren, Nyk öping
Organisation: Länsstyrelsen, Naturum Stendörren

22 maj, tisdag
9.00-14.00 Vad finns i Hovrasjön?
Inbjudna femteklassare får lära sig om sjöns djur och
växter, samt hur man undersöker vatten.
Plats: Hovrasjön, Nyk öping
Organisation: Naturskolan Nyk öping, Länsstyrelsen

13.00-15.00 Greppa näringen och Klimatklivet.
Föreläsning för Öknaskolans gymnasieelever om
greppanäringen och klimatklivet.
Plats: Öknaskolan, Tystberga
Organisation: Öknaskolan, Länsstyrelsen

18.00 Invigning av husbilslatrintömning och
vattenkiosk
Bandklippning av kommunalråden. Visningstömning av
en husbil samt rundvandring och bland annat information
om: Vattnets väg, vattenverk, reningsverk.
Mer information www.gnesta.se
Plats: Gnesta reningsverk, Ågatan, Gnesta
Organisation: Gnesta kommun VA-enheten.

En mängd olika utställningar och aktiviteter för både barn
och vuxna, alla med tema vatten och miljö.

Vi samlar länet kring en av våra största miljöfrågor - för att vatten är mer än vatten.

Vattenveckan 16-27 maj 2018
18.30 -ca22.00 Groddjursexkursion
Nyköpings kommun bjuder in till groddjurs-exkursion.
Under exkursionen besöker vi någon av kommunens
vattensamlingar med större vattensalamander. Vi lär oss
om groddjurens roll i naturen och vad som kan dölja sig i
små vattensamlingar. Vi kommer också att få se de
spännande salamandrarna på nära håll.
Mer information www.nykoping.se
Plats: 18.30 på Rosvallas entréparkering för samåkning i
egna bilar.
Organisation: Nyköping kommun

23 maj, onsdag

10.00-16.00 Våtmarksdag för allmänheten
Våtmarken kommer att visas upp med olika aktiviteter
runt omkring med temat hållbarhet
Mer information www.oxeloenergi.se
Plats: Våtmarken Brannäs, Oxelösund
Organisation: Oxelö Energi, Oxelösunds kommun

7.00-9.00 Fågelskådning i naturreservatet Skäret
Mer information www.eskilstuna.se
Plats: Naturreservatet Skäret , Eskilstuna
Organisation: Eskilstuna kommun

10.00-16.00 Vattendag vid slottet

13.00-14.30 Tipspromenad, Fosforns kretslopp på
Öknaskolan
Elever tar med på en vandring som handlar om fosforns
kretslopp. Startar vid internatet och tar en förbi
åkermark, fosfordamm, viltvatten och ut i sjön. Anmälan
sker till: anders.holmstrom@oknaskolan.se.
Plats: Öknaskolan, samling vid maskinhallsplan
Organisation: Öknaskolan

16.00-19.00 Kryp och Växter i Vatten
Information om Vatten blitz.
16.00 Introduktion om Duveholmssjön
16.15 Vad döljer sig under ytan?
16.15-19.00 Det är lätt att spola rätt
17.15 Fruktstund/fika
17.45 Vad växer vid sjökanten?
18.45 Avslutning
Mer information www.event.katrineholm.se
Plats: Backe hage vid Duveholmssjön, Katrineholm
Organisation: Katrineholms kommun

24 maj, torsdag

Vattenrelaterade aktiviteter för barn och vuxna. Bland
annat information om dagvattendammar, kanotpaddling,
zorbing, barkbåtsverkstad, frågesport och information om
vattenblitz.
Mer information www.vingaker.se
Plats: Säfstaholms Slottspark
Organisation: Vingåker kommun

27 maj, söndag
11.00-12.30 Minimeringsmästarna, Shoppa dig
Lycklig?
Vi lever i en värld där mode växlar snabbt och där det
materiella förknippas med status. Men hur är det
egentligen med kopplingen mellan lycka och
konsumtion? Och finns det s ätt att konsumera mer
hållbart? Öppet för alla.
Mer information www.minimeringsmastarna.se
Plats: NK-Villan i Nyk öping
Organisation: Länsstyrelsen, Nyköpings kommun, Trosa
kommun, Nyk öpingshem

13.00 Vad döljer sig under ytan?

9.00-14.00 Vad finns i Hovrasjön?
Inbjudna femteklassare får lära sig om sjöns växter och
samt hur man undersöker vatten.
Plats: Hovrasjön, Nyk öping
Organisation: Naturskolan Nyk öping, Länsstyrelsen

13.00-14.30 Tipspromenad, Fosforns kretslopp på
Öknaskolan
Elever tar med på en vandring som handlar om fosforns
kretslopp. Startar vid internatet och tar en förbi
åkermark, fosfordamm, viltvatten och ut i sjön. Anmälan
sker till: anders.holmstrom@oknaskolan.se .
Plats: Öknaskolan, samling vid maskinhallsplan
Organisation: Öknaskolan

Med hjälp av håv och not upptäcker vi det som lever
under vattenytan. Vi genomför ett notfiske och letar även
efter olika småkryp och andra spännande vattendjur.
Stefan Lundberg, biolog och expert på livet i vattnet,
guidar och berättar.
Tipspromenad. Vis ning av kanotuthyrning, Kanotkungen.
Information av Gnestaortens fiskevårdsområdesförening.
Ta på stövlar och ta gärna med egen håv om du har.
Både barn och vuxna är hjärtligt välkomna!
Samling vid badplatsen vid Frösjön i Gnesta kl 13:00.
Mer information
www.vattenorganisationer.se/trosaan/index.php
Plats: Badplatsen vid Frösjö, Parkering vid
pendlarparkeringen Margretedalsvägen.
Organisation: Trosaåns vattenvårdsförbund

13.30-16.50 Våtmarker och Miljöåtgärder

25 maj, fredag
Vattenblitz
Anmäl dig för att vara med på en vattenprovtagning, inga
förkunskaper krävs. Under dagen ska föranmälda, med
provtagnings kit provta valfria vattendrag och sjöar.
Mer information www.vattenfokus.se
Plats: Södermanland
Organisation: Stockholms universitet

13.30 Information och besök vid Fyrtorps våtmark
15.00 Fika vid Fyrö gård
15.40-16.50 Miljöåtgärder i Lantbruket (Passet körs i
två omgångar)
Mer information www.event.katrineholm.se

Plats: Fyrö gård i Valla.
Organisation: Katrineholms kommun, LRF

9.30-13.30 Våtmarksdag för inbjudna
Våtmarken kommer att visas upp med en mängd olika
mini föreläsningar .
Mer information www.oxelosund.se
Plats: Våtmarken Brannäs , Oxelösund
Organisation: Oxelö Energi, Oxelösunds kommun ,
Nyk öpingsåarnas vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen

26 maj, lördag
Vattenblitz
Anmäl dig för att vara med på en vattenprovtagning, inga
förkunskaper krävs. Under dagen ska föranmälda, med
provtagnings kit provta valfria vattendrag och sjöar.
Mer information www.vattenfokus.se
Plats: Södermanland
Organisation: Stockholms universitet

Vi samlar länet kring en av våra största miljöfrågor - för att vatten är mer än vatten.

