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NYHETSBREV DECEMBER 2020  
FRÅN PROJEKT  

TILLGÄNGLIG NATUR – ÖKAD LIVSKVALITET 

 

Tillsammans skapar vi gemenskap och ökat välmående. Vi rör på oss 

och har trivsamma samtal. Genom projekt Tillgänglig natur – Ökad 

livskvalitet skapar Funktionsrätt Sörmland (FRS) möjlighet till ökad 

livskvalitet genom aktivitet och naturupplevelser. 

 

 

Inriktningen inför år 2021 är att FRS lägger extra mycket fokus på att 
marknadsföra det som anordnas. Det skapar nya möjligheter för oss 

alla, bland annat att: 

 Föreningar och samarbetsorgan kan synas mer i media och 

sociala medier. 

 Möjlighet att erbjuda mer utomhusaktiviteter till föreningarnas 

medlemmar  

 Möjlighet att locka nya medlemmar till föreningar. 

 

FRS kommer endast i liten grad ta initiativ till aktiviteter, den rollen 
ligger i stället på de funktionsrättsföreningar som vill ta chansen att 

medverka. Vår roll är att bistå med sådant som föreningarna behöver 

hjälp med i anordnandet. 

Det finns finansiering till en hel del aktiviteter år 2021.  

Aktiviteter kan gärna anordnas vid någon av de platser som FRS 

arbetat med. Kalkbro och Fältstationen Rördrommen presenteras här 

i nyhetsbrevet. Men det är också fritt fram att föreslå andra platser, 

både i stad och på landsbygd. 

Hör av er med era idéer! 
 

https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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Gör en utflykt till Fältstationen Rördrommen! 
 

Här finns: 

 Fiskeplattform som FRS byggt. Fiskespöhållare finns att låna 
från FRS. 

 Fågeltorn med ramp till nedersta plattformen.  

 Utställningar om pollinerande insekter. 

 Badplatsen Barvalappen (ej ramp). 

 Grillplats vid badplatsen Barvalappen. Det finns även grill vid 

Fältstationen Rördrommen som kan lånas efter 

överenskommelse. 

 Enkel handikapptoalett 

finns april-oktober vid 

parkeringen till 

badplatsen.  

 Stugan vid Fältstationen 

Rördrommen är bemannad 

kl 9-15 alla röda dagar i 

almanackan från mars till 

och med oktober. Ej ramp. 

 

Fältstationen Rördrommen ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs. 

Den drivs av Naturskyddsföreningen i samarbete med Ornitologiska 

föreningen och Sveriges Biodlareförening. Där finns kunniga personer 

som håller visningar och aktiviteter för både barn och vuxna. De är 
vana att ta emot besökare med särskilda behov. 

Det är ca 200 meter att gå mellan Fältstationen Rördrommen och 

badplatsen Barvalappen. 

https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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Gör en utflykt till Kalkbro naturreservat! 
 

Kalkbro är en vacker och rofylld plats i Åkers Bergslag. 

Naturreservatet är ett gammalt kalkbrott med höga klippväggar, 

omgivet av skog. 

 
 

Här finns: 

 Hårdgjorda stigar. 

 Avstigningsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga samt 

en nyanlagd stig med mindre lutning.  

 Handikapptoalett (öppen året runt). 

 Picknickplats med eldstad och bord anpassade för rullstol. 

 Föreningar har vid arrangemang tillgång till stolar, kärror, bord, 

partytält, parasoll. Hör av er till FRS. 

 

El finns ej. Men laddningsbara högtalare som kan användas av talare. 

Kalkbro ligger mellan Strängnäs och Malmköping. Det är ca 200 

meter att gå från parkeringsplatsen till kalkbrottet. 

 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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Bjud in till Samtal kring bordet 

 

”Samtal kring bordet” är en uppskattad 

aktivitet som har anordnats i Strängnäs. 

Vi vill gärna sprida idén vidare till fler.  

En grupp med cirka åtta deltagare 

träffas återkommande för att samtala 

kring olika teman rörande livskvalitet 

och samhällsaktuella frågor. Varje 
deltagare bidrar med lappar med 

samtalsämnen som läggs i en ask och sedan diskuteras. Man kan 

även ha återkommande teman, exempelvis gå igenom ”veckans 

nutidsfrågor” och samtala kring dem. En studiecirkelledare ser till att 

det blir en bra tidsdisposition och att alla får komma ungefär lika 

mycket till tals. 

Under sommarhalvåret kan man med fördel vara utomhus. Kan även 

kombineras med promenader, studiebesök med mera.  

 
Vill din förening anordna en utflykt eller annan aktivitet?  

Gå gärna ihop med en annan förening. 

FRS kan hjälpa till med planering, finansiering, marknadsföring med 

mera, efter överenskommelse. Vi kan även ge förslag på 

föredragshållare och studiecirkelledare. 

Projektledare: 

Sofia Palmer, Funktionsrätt Sörmland. 

Tel 016-13 87 85. E-post: resurs@funktionsrattsormland.se 

 

Skicka din mejladress till resurs@funktionsrattsormland.se för 
att få nyhetsbrevet. 

 

Varmt tack till alla involverade för gott samarbete år 2020! 
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