
 HELA VECKAN 
 
Östersjön från sött till salt
 
Under perioden 13 juli till 5 september kommer utom-
husutställningen Östersjön – från sött till salt av prisbelö-
nade fotografen och biologen Johan Hammar att visas i 
länet. Först ställs den ut vid Nynäs slott, med visning den 
13 juli till 8 augusti och från den 10 augusti står utställ-
ningen utanför Sörmlands museum i Nyköping.  
 
Arrangörer: Länsstyrelsen i Södermanland, Nynäs slott, 
Sörmlands museum och Johan Hammar 
Tid: Dygnet runt  
Plats: Nynäs slott och Sörmlands museum  
 
Podcastpremiär: Vatten är mer än bara 
vatten

Lyssna och följ med ner under ytan tillsammans med 
vattenexperterna Johanna, Aleksander och Susanne 
från Länsstyrelsen, Anneli från Nyköpingsåarnas vatten-
vårdsförbund, Rikard Borg, antikvarie och pedagog på 
Sörmlands museum och naturfotograf Johan Hammar. 
Länsstyrelsen släpper tre avsnitt i den nyproducerade 
Poddserien Vatten är mer än bara vatten.

Arrangör: Länsstyrelsen i Södermanland 
Tid: Dygnet runt  
Plats: Finns där poddar finns
 
Digital vattenvecka i Strängnäs

Informationskampanj med vattenrelaterad information 
på kommunens digitala kanaler, bland annat kortfilmer, 
bilder och texter. Tipspromenad med vattentema för 
skolbarn i mellanstadieåldern kommer att finnas på någ-
ra platser i Strängnäs kommun.  
 
Arrangör: Strängnäs kommun 
Tid: Dygnet runt  
Plats: För mer info, se www.strangnas.se under Vatten-
veckan

Digital information från Råcksta å vatten-
råd
 
Informationsmaterial om vattenrådets arbete kommer att 
läggas ut under hösten med start under vattenveckan. 

Arrangör: Råcksta å vattenråd
Tid: Dygnet runt 
Plats: Se länk på www.strangnas.se under Vattenveckan

Kampanj om vårt dagvatten

Informationskampanj om vårt dagvatten. Kampanjen fo-
kuserar på nedskräpning/förorening till dagvattenbrun-
nar med budskapet: ”Här börjar Mälaren” 
 
Arrangör: Strängnäs kommun  
Tid: Löpande

Plats: Inom tätorterna Strängnäs, Mariefred, Åkers stycke-
bruk, Stallarholmen

Digital vattenvecka på Sörmlands muse-
um
 
Varje dag publiceras ett spännande inlägg på temat vat-
ten och kulturhistoria. 

Arrangör: Sörmlands museum
Tid: Dygnet runt 
Plats: @sormlandsmuseum

 
Utställning om skolprojekt och Östersjön
Utställning med information om Rotarys arbete med 
skolprojektet Hur mår Östersjön? och deras långsiktiga 
arbete för att förbättra villkoren för Östersjön.

Plats: Sörmlands museum, Nyköping 
Tid: 10 - 16
Arrangör: Rotary i Nyköping, Oxelösund och Trosa samt 
Nyköpings FN-förening

Plats: Koordinaten, Oxelösund 
Tid: mån-tors 8-19, fre 8-18, lör 10-14, sön 12-15
Arrangör: Rotary i Oxelösund, Nyköping och Trosa samt 
Nyköpings FN-förening

Plats: Hamnbodarna Trosa
Tid: mån-fre 15-19,  lör 28 aug 15-19, lör 4 sep 11-19, sön 
11-15
Arrangör: Rotary i Trosa, Nyköping och Oxelösund samt 
Nyköpings FN-förening

I love Östersjön
 
En utställning för hela familjen om vårt underbara, 
utsatta hav Östersjön. Hur mår egentligen Östersjön och 
hur angår det dig? Och vad kan DU göra för att minska 
hoten? 

Arrangör: Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund/Nynäs 
slott
Tid:Lö-Sö 11.00-16.00 under Vattenveckan (28-29 aug, 4-5 
sep)
Plats: Finstallet, Nynäs slott 

 LÖRDAG 28 AUGUSTI  

Vattendragsvandring med Trosaåns vat-
tenvårdsförbund

Vattendragsvandring på temat smådjur under ytan. 
Vilken roll har insekter och andra smådjur i vattnets eko-
system? Vilka är de vanligaste arterna och hur kan vi lära 
oss att känna igen dem?

Arrangör: Trosaåns vattenvårdsförbund
Tid: 10-12 
Plats Frösjöstrand, Gnesta

 SÖNDAG 29 AUGUSTI  
Familjesöndag på museet med Östersjö-
tema

Delta i familjevisning av utställningen Östersjön – från 
sött till salt eller i en workshop där barnen får lära mer 
om Östersjön, om spännande vrak på havets botten och 
vika pappersbåtar tillsammans med museets pedagoger. 

Arrangör: Sörmlands museum
Tid: Familjevisning av utställningen 12.30 (ca 30 min)
Workshop 13.15-15.00 (Drop in)
Plats: Sörmlands museum

 TORSDAG 2 SEPTEMBER

Vattenvård i jordbrukslandskapet

Kom och träffa flera olika aktörer som alla arbetar för 
bättre vattenkvalitet i Sörmland! 
 
Arrangörer: Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingså-
arnas Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Södermanland, 
Katrineholms kommun, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, 
LIFE IP Rich Waters. 
Tid: Tid: 13-17 (Se beskrivning av respektive aktivitet för 

klockslag) 
Plats: Öljarens strand, infart från allén, Gimmersta Säteri 
 
13.00 LEVA - Lokalt engagemang för vatten - nya ar-
betssätt i det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. 
LEVA-samordnarna Anna Eklund och Jenny Jochnich 
berättar om utmaningar och framgångar i vattenarbetet 
och hur de når lokalt engagemang för vatten. 

14.00 och 15.00 Sugmuddring i Öljaren – för minskad in-
terngödning i sjön Öljaren. Projektledare och arrendator 
berättar om det spännande pilotprojektet inom LIFE IP 
Rich Waters där sediment från Öljaren ska sugas upp och 
användas som näring på åker- och betesmarker. 

14.00 och 15.00 Dikenas funktion för vattenvård i od-
lingslandskapet /GREPPA näringen. Studiecirklar och 
rådgivning kring att äga och förvalta diken. Träffa Kjell 
Johansson och Karin Oscarsson från LRF, samt Klas Fre-
driksson, Greppa näringen/Länsstyrelsen och diskutera 
dränering och dikenas funktion i odlingslandskapet och i 
vattenvården. 
 
16.00 Vattenvårdsförbundens mångsidiga verksamhet för 
bättre status i våra vatten. Representanter för Hjälmarens 
vattenvårdsförbund & Nyköpingsåarnas Vattenvårdsför-
bund finns på plats för att berätta hur de hjälper till att 
starta och driva samarbetsprojekt för bättre vatten.

 
Vattendragsvandring med fika längs vack-
ra Ramundsbäck 
 
Följ med på en guidad vandring med Mia Svedäng, 
Naturskyddsföreningen, Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas 
vattenvårdsförbund och lantbrukaren Ulrik Helgstrand, 
längs vackra Ramundsbäck i Kiladalen.  OBS! Föranmälan 
 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Nyköpingåarnas 
Vattenvårdsförbund 
Tid:17.15-18.45 
Plats:  och anmälan: Se www.nvvf.se eller ring 076-671 29 
88 

Visning i Sörmlands museums Berättande 
magasin: Att lägga näsan i blöt - En histo-
ria om vatten 
 
Arrangör: Sörmlands museum 
Tid: 11.00 och 15.00 Begränsat antal platser, först till 
kvarn 
Plats: Sörmlands museum 
 

 LÖRDAG 4 SEPTEMBER 

Guidad visning av utställningen Östersjön 
– från sött till salt
 
Fotografen Johan Hammar guidar och berättar om bil-
derna, hans arbete som biolog, fotograf och filmare och 
om livet i Östersjön. Begränsat antal platser. 
 
Arrangörer: Sörmlands museum, Länsstyrelsen i Söder-
manland 
Tid: 13.00 och 15.00  
Plats: Sörmlands museum 

Information om vattenfrågor och Skräp-
dykning i Gästhamnen med Rena Mälaren
 
Medarbetare från Strängnäs kommun finns på platsför 
information om vattenrelaterade frågor. Rotary Strängnäs 
visar bilder om vattnets väg från Mälaren till våra kranar 
och berättar hur nedskräpning av Mälaren innebär 
förorening av vårt och fiskens dricksvatten. Allmänheten 
involveras som repdragare för att dra upp vad som hittas 

Utomhusutställning Östersjön – Från sött till salt

Under perioden 13 juli till 5 september kommer utomhusutställningen Östersjön – från sött till 
salt av prisbelönade fotografen och biologen Johan Hammar att visas i länet. Först ställs den ut vid 
Nynäs slott, med visning den 13 juli till 8 augusti och från den 10 augusti står utställningen utanför 
Sörmlands museum i Nyköping. Utställningen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Söderman-
land, Nynäs slott och Sörmlands museum.

För skolklasser och pedagoger finns det ett studiematerial framtaget till utställningen. Det innehåll-
er samtliga bilder från utställningen tillsammans med diskussionsfrågor och en tipsrunda som kan 
genomföras när ni besöker utställningen. Materialet är lämpligt från årskurs 4 och uppåt och berör 
många av läroplanens centrala innehåll i biologi, kemi och teknik. Materialet är framtaget av Johan 
Hammar.

Johan Hammar i Halla mölla vattenfall i Verkeån. Foto: Jesper Heimersson

V I  S A M L A R  L Ä N E T  K R I N G  E N  A V  V Å R A  S T Ö R S T A  M I L J Ö F R Å G O R  –  F Ö R  A T T  V A T T E N  Ä R  M E R  Ä N  V A T T E N

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/sodermanland/vattenveckan

på bottnen. Dykarna finns kvar till klockan 15 för sorte-
ring och för att svara på frågor.  
 
Arrangör: Strängnäs kommun samt Strängnäs Rotary-
klubbar, Rena Mälaren 
Tid: 11–13, dykare till 15 
Plats: Strängnäs gästhamn i Västerviken 
 
Kom och prata vatten! 
 
Är du nyfiken och vill du veta mera om hur kommunen 
arbetar med vattenfrågor? Kom och prata vatten med 
oss! Kommunekolog, VA-ingenjör med flera finns på plats 
för att svara på dina frågor om allt från dricksvatten och 
hållbar vattenanvändning till fiskpassager och musselod-
lingar. På plats finns även Rotary för att informera om sitt 
skolprojekt för ett hållbart Östersjön.  
 
Arrangörer: Trosa kommun och Trosa Rotaryklubb 
Tid: 11-15 
Plats: Hamnbodarna i Trosa

Kom och träffa nybildade föreningen Hjäl-
marens vänner! 

Föreningen berättar om Hjälmaren och sitt arbete. 
Tipspromenad för vuxna och barn på temat Hjälmaren. 
Fiskdamm för barn. Musikunderhållning! Kaffestugan vid 
Hjälmaregården är öppen för fika, glass och lättare mat.

Arrangör: Föreningen Hjälmarens vänner
Tid: 11-16
Plats: Hjälmargården, Kaffestugan, Läppe, Vingåker

 SÖNDAG 5 SEPTEMBER 

Vattenvandring vid Hyndevadsdammen
 
Vandring tillsammans med Föreningen Hjälmarens Vän-
ner.  

V I  S A M L A R  L Ä N E T  K R I N G  E N  A V  V Å R A  S T Ö R S T A  M I L J Ö F R Å G O R 
–  F Ö R  A T T  V A T T E N  Ä R  M E R  Ä N  V A T T E N

  Vattenveckan vill skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - 
allt ifrån livsmiljöer till livsmedel. Med små medel kan var och en av oss göra stor skillnad!

Arrangör: Föreningen Hjälmarens Vänner 
Tid: Meddelas 4 september under aktiviteten vid Kaffestu-
gan i Läppe och på föreningens Facebook-sida. 
Plats: Hjälmargården, Kaffestugan, Läppe, Vingåker 
 
Familjesöndag på museet med Östersjöte-
ma 

Delta i familjevisning av utställningen Östersjön – från 
sött till salt eller i en workshop där barnen får lära mer om 
Östersjön, om spännande vrak på havets botten och vika 
pappersbåtar tillsammans med museets pedagoger. 

Arrangör: Sörmlands museum 
Tid: Familjevisning av utställningen 12.30 (ca 30 min 
Workshop 13.15-15.00 (Drop in) 
Plats: Museiparken, Sörmlands museum 


