
 

Vi samlar länet kring en av våra största miljöfrågor - för      

att vatten är mer än vatten. 
   

Trosaåns VVF 

 Vattenveckan 

  26/8-3/9 2017

 
 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

  Invigning 
Startskottet för årets Vattenvecka går samband med att Brandholmens reningsverk i Nyköping invigs efter en 

omfattande renovering.  

 

26/8    Familjedag Naturum Stendörren 11.00-14.00 
Kom och utforska livet i Östersjön, skåda fågel eller bygg en fågelholk och få finfina fototips. Ta med matsäck och 

tillbringa en dag i naturen. 
 

27/8  naturum Stendörren  
   Håvning 11.00  Häng med och utforska vad som döljer sig under ytan. Utrustning finns att låna. 

Guidning 14.00  Visning av den nya basutställningen och guidning i Naturrum Stendörrens vackra miljö. 

    
 29/8  Vattendragsvandring 18.00-skymning  
   Vattendragsvandring och elfiske vid Sigtunaån, Gnesta, tillsammans med Trosaåns vvf.  

 

 29/8  Vatteninformation i Nyköping 14.00-18.00 
Länsstyrelsen och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund finns på Stora torget i Nyköping för att informera om vattnets 

fantastiska värld. 

  
29/8  Kiselalgsprovtagning Nyköpingsån  

   Länsstyrelsen demonstrerar miljöövervakning i sötvatten vid Nyköpingsån 

 

29/8  Visningar Brandholmens reningsverk  
Nyköpings kommun bjuder in till guidade turer i Brandholmens reningsverk. Kl 10, 12 och 14, rundturen tar ca 1 

timme. Anmäl dig till brandholmen@nykoping.se, ange vilken tur du vill gå på. Begränsat antal platser!  

 

31/8  Vatteninformation i Flen 12.00-14.00 INSTÄLLT 
Länsstyrelsen och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund finns på plats utanför ICA i Flen för att informera om vattnets 

fantastiska värld. 

 

2/9  Temadag med fokus på vatten vid Yngaren 13.30-ca 17.00  
Välkommen till en temadag om livet i och omkring Yngaren. Testa håvning, kolla fiskar och lär dig mer om dränering 

inom lantbruket        

 

 2-3/9  naturum Stendörren  
   Håvning 11.00  Häng med och utforska vad som döljer sig under ytan. Utrustning finns att låna. 

Guidning 14.00  Visning av den nya basutställningen och guidning i Naturrum Stendörrens vackra miljö 

 

 Mer information hittar du på www.lansstyrelsen.se 

http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgardsarbete/stampel_svartgul.png
https://www.facebook.com/naturumStendorren/
http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-stendorren/Pages/index.aspx
http://www.vattenorganisationer.se/trosaan/downloads/49/Inbjudan_till_vattendragsvandring_29_augusti_vid_Sigtunan_Gnesta.pdf
http://nykoping.se/brandholmen
http://event.katrineholm.se/evenemang/vattendag-i-bjorkvik/
http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-stendorren/Pages/index.aspx

