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Detta häfte har tagits fram av en arbetsgrupp inom Fältstationen
Rördrommen, som är ett samarbetsprojekt mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska klubbarna i Eskilstuna och
Strängnäs samt Eskilstuna Biodlareförening.Tanken är att häftet skall
sprida kunskap om en i olika avseenden fascinerande del av Mälardalen, vars unika landskapsvärden måste få upplevas av många både
idag och i framtiden.
Häftet kan köpas på Fältstationen Rördrommen eller beställas via
e-postadress: sten.ullerstad@telia.com Priset är 20 kronor.
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