
 

 

 

Rapport från verksamheten 

Tillgänglig natur – Ökad livskvalitet 
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Tillsammans skapar vi gemenskap och ökat välmående. Vi rör på oss och 

har trivsamma samtal. Genom projekt Tillgänglig natur – Ökad livskvalitet 

skapar Funktionsrätt Sörmland möjlighet till ökad livskvalitet genom 

aktivitet och naturupplevelser. 

 

 

Lär dig känna igen fåglar i Nyköping   

Vår mycket uppskattade fågelentusiast Björn 

Erixon höll två föredrag som lockade många 

deltagare. Han visade bilder och delade med sig 

av berättelser från några av sina resor i Sverige 

och andra länder.    
 

Stadsvandring i Nyköping  

 

Eva Rosell Henriksson från 

Nyköpings Hembygdsförening 

höll två trivsamma promenader 

där man fick lära sig mer om 

Nyköpings historia. Gruppen tog 

paus med medhavd fikakorg 

utmed vägen. 
 

 

Friluftsdag i Rosenforsparken Eskilstuna  

 

Ett välbesökt arrangemang  

med tipspromenad, 

korvgrillning och parkens 

historia. Anni Svensson från 

Rosenforsparkens vänner 

visade och berättade. 

 



 

 

Familjedag i Vilsta Eskilstuna 

En trevlig dag för både barn 

och vuxna med tipspromenad 

och korvgrillning.  

Arrangerades ihop med 

Eskilstuna kommuns biologer 

som hade informationsbord om 

naturreservatet och dess djur 

och växter. 

 

 

Taube i Kalkbro Strängnäs 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

”Bröderna Jonsson med en kompis” höll ett uppskattat uppträdande med 

kända och mindre kända Taube-visor samt lite allsång i den härliga 

miljön i Kalkbro. Efteråt bjöd vi på förtäring vid grillplatsen.  
 

 

Familjedag i Kalkbro Strängnäs 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Trubaduren Janne Höijer spelade välkända  

visor och fick både ung och gammal  

att sjunga med.  



 

 

Friluftsdag i Kalkbro Strängnäs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Zakariasson och Lars Ekqvist   

från Strängnäs Svampklubb hade en 

utställning av svampar och delade med   

sig av sina kunskaper både om svamp  

och om Kalkbros historia. Länsstyrelsen  

fanns på plats och svarade på frågor  

om djur och natur i Kalkbro.  

Grillen gick varm och i kalkbrottet fanns 

en tipspromenad.  
 

Svamp är ett uppskattat tema. Lokalföreningarna i Nyköping anordnade 

en svamputflykt i september och planerar att göra en ytterligare senare 

i höst. Varje tillfälle har de med sig personer som är vana att plocka 

svamp. 
 

Utflykt till Öster Malma Nyköping 

Lokalföreningarna i Nyköping besökte det vackra 

1600-talsslottet och fick uppleva intressant 

historik, vackra vyer och mat från de lokala 

trakterna. Maria Nilsson, som tidigare arbetat  

på Öster Malma, berättade om platsen och 

verksamheten. 
 

 

Samtal kring bordet i Strängnäs 

En grupp med cirka åtta deltagare träffas återkommande för 

att samtala kring olika teman rörande livskvalitet och 

samhällsaktuella frågor. Deltagarna tycker det är trivsamt och 

roligt att det dyker upp samtalsämnen som annars inte blir av 

att prata om. Samtalsledare är Eva Strömberg. 



 

 

Effekter av projektet i Kalkbro Strängnäs  

Besöken i Kalkbro naturreservat har ökat med  

ca 500 procent. Platsen, verksamheten och 

samarbetet får mycket positiv uppmärksamhet.  

I november besökte Landshövding Beatrice Ask 

Kalkbro tillsammans med representanter från 

Funktionsrätt Sörmland och Länsstyrelsen. 

 

Rörelseträning i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Nyköping 

Sittjympa/sittyoga med många nöjda deltagare. Rörelseövningar som 

stärker kroppen och avslappningsövningar för att komma till ro.  

Efter varje pass bjuds det på kaffe och trevlig pratstund. Instruktörer är 

Ann-Christine Johansson - Nyköping 

Ann-Margret "Amo" Olofsdotter - Strängnäs 

Liselott Karjel - Eskilstuna 

Rosie Plato - Katrineholm 
       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
   

Skicka din mejladress till resurs@funktionsrattsormland.se för att 

få nyhetsbrevet. 

Stort tack till våra finansiärer och samarbetspartners! 

 

 

 
 


