
 

Aktiviteter hösten 2016 

 
Vecka 40, 1 - 9 oktober  

Miljövänliga veckan 
Inträffar alltid v 40. I år fokuserar vi på vad som finns i badrumsskåpet och vad kan vi göra för att 
minska miljöpåverkan. Vi kommer att finnas på ett par platser i Västerås.  
Vi behöver fler frivilliga krafter. Hör av dig! 
Tid och plats: 1, 4 och 7 oktober. Se vår hemsida var vi finns.  
 
Söndag 9 oktober  

Skogsvandring på Bruksleden  

Upptäck hur lätt det är att komma ut i bra skog nära staden och Erikslund köpcentrum! Vi går från 

Erikslund några kilometer, njuter av omgivningarna. Intressanta saker stannar vi upp och diskuterar 

m.m.  Vi väljer hur långt vi orkar eller har lust att gå, sedan vänder vi och går tillbaka till 

utgångspunkten. Det är vältrampad stig att gå på och har vi tur hittar vi svamp, så ta med 

svampkorgen e.d.  

Kläder efter väder och fika/mat efter eget behov. 

Plats: Busslinje 3, ändhållplats på Erikslunds köpcentrum, P-platser finns även intill 

Tid: 11:00 - c:a 14-tiden. Det går att vända hem tidigare eller senare för den som önskar. 

Det är lagom att åka med 3:ans buss som går från Centralen kl. 10:30. 

Kontakt/anmälan: Gunnar Rosén, ingen anmälan behövs. Ingen kostnad för deltagande, alla 

välkomna! 

 
 
Tisdag 11 oktober  
 Fjället i mitt hjärta med Ingemar Lind  

Filmvisning. En hyllning till det landskap som Ingemar Lind haft som hemmamarker sedan början av 
90-talet. Även denna gång är det årstidsväxlingarna som är själva tråden i filmen. Vårvintern med det 
magiska ljuset. Flyttfåglarnas ankomst och med dem alla ljudupplevelser. Mer info 
på  http://www.ingemarlind.se/.  
Tid och plats: 18:00 – 20:00, Pilgatan 8 c, Västerås, Studiefrämjandet  
Kontakt / info: Studiefrämjandet 021-10 17 70 och Naturskyddsföreningens hemsida. 
Entré: 50 kr, Gratis för skolungdomar. 
Arrangörer: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och VOF  
 
 
Söndag 16 oktober  

Natursnokar  

Vår barn- och familjeaktivitet är igång. I Natursnokarna upptäcker barnen och deras vuxna sällskap 
naturen tillsammans. Vi är vanligen ute  2,5 – 3 timmar. Mer info, se separat text samt hemsidan.  
Tid och plats: 11:00 samling vid Djäknebergets dansbana 
Kontakt och anmälan: Birgitta Dahle, e-post birgitta_dahle@hotmail.se   



Klädsel: Oömma kläder efter väder. Obs glöm ej matsäcken. 
Ledare: Ingrid Åkerman, Birgitta Dahle, Ylva Norén, Ann-Britt Cederwall Moulton 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Västerås, Studiefrämjandet 

 

 

Lördag 12 november  

Länsförbundet höstträff och extra stämma.  

Temat för höstträffen blir föredrag om framtidens järnväg och järnvägstransporter i Sverige av Evert 

Andersson, professor emeritus KTH. Tid finns efteråt för frågor och fördjupande diskussioner. Även 
icke medlemmar välkomna.  

Extra stämman följer direkt efter höstträffen och är öppen endast för medlemmar.  

Tid: 9:30, fika är framdukat 

10:00---12:00, Höstträff med järnvägstema 

12:00, lunch-soppa serveras 

13:00---14:00, Extra stämma.  
Plats: Lovisagården, IOGT-NTO, Slottsgatan 6. 
Kontakt och anmälan: Anna Malmström, anna.malmstrom@live.com (alt.tel 0706217579) 

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västmanland  

För mer information: se hemsidan.  

  

Torsdag 24 november  

Västerås gröna områden  

Att på olika sätt kunna se och vistas i gröna miljöer har stor betydelse för vår hälsa och vårt 

välbefinnande. Västerås stad uppdaterar nu sin Grönstrukturplan. Kom, se, lyssna och för fram dina 

synpunkter. 

Tid och plats: 18:30 – 20:30 , Stadsbiblioteket  

Presentation: Kristoffer Jasinski, Stadsekolog Västerås stad 

Kontakt / info: Bengt Jönsson 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Västerås stad, Studiefrämjandet  

***********************       

Natursnokarna 

Natursnokarna är vår barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen 

tillsammans. Alla barn mellan 2-12 år som har med sig en vuxen är välkomna.  

Varför snoka i naturen med Naturskyddsföreningen?  

Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen 

tillsammans. Vi har kul, det får oss att må bra och vi lära känna och förstå mer om naturen. Vi tror att 

vi då också blir mer rädda om den. 

Hur snokar vi?  

Vi kollar till exempel in vad som händer i en stubbe, följer djurens spår i snön, håller småkrypsrace, 

spanar in fladdermöss och småfåglar Och vi fikar runt en eld. Aktiviteterna varierar beroende på 

årstid, på barnens ålder och vilka intressen Snokgruppen har.  

********************       

Miljövänliga veckan  

Fräsch på riktigt 



Miljövänliga Veckan inträffar alltid v 40, i år 1-9 oktober,  och i år handlar det om grejerna vi har i 

badrumsskåpet. Vi kallar kampanjen ”Fräsch på riktigt”. För i produkter vi smetar på oss för att bli 

fräscha finns ironiskt nog en del ofräscha ämnen. Vi vill att schampo, deo, raklödder och tvål ska vara 

säkra för natur, djur och oss människor – att de ska vara fräscha på riktigt.  

Lagstiftningen skyddar inte dig eller miljön från alla farliga ämnen, men att välja miljömärkta 

produkter är ett stort steg för att få produkter som är schyssta mot naturen och oss människor. Välj i 

första hand produkter märkta med Bra-Miljöval, Svanen eller EU-Ecolabel. Hittar du inte produkter 

märkta med dessa märken så kolla efter ekomärkningarna Cosmos eller Nature.  

Med Fräsch på riktigt kampanjen vill Naturskyddsföreningen få allt fler människor att välja 

hygienprodukter som är schyssta mot natur, djur och inte minst oss människor.  

 


