
Mimer stödjer  
Naturskyddsför- 
eningens arbete  
i Västerås!

På vår hemsida hittar du bl.a. remissvar, 
brev och  yttranden till miljödomstolen 

och många intressanta länkar.

Naturskyddsföreningens aktiviteter sker 

ofta i samarbete med Studiefrämjandet

021 – 10 17 70 
www.studieframjandet.se/vastmanland

SNF riks hemsida:
www.naturskyddsforeningen.se

Medlemsfrågor: 

08 - 702 65 77

Avsändare:
Naturskyddsföreningen i Västerås
c/o Bengt Jönsson
Vidars väg 2
723 55 Västerås

Ordförande

V. ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamöter

Suppleanter

Bengt Jönsson

Gunnar Rosén 

Ingrid Åkerman

Malin Pettersson 

Ida Jönsson 

Eduardo Medina

Anna Fryxell

Annelie Öster Friberg

Roine Andersson

Pia Öhman

Cecilia Carlhed 

070-290 40 20 

076-787 85 98 

073-649 31 31

070-305 52 79 

073-370 03 13

073-937 67 61 

073-404 13 39

070-651 75 10

073-039 67 97

073-083 60 60

076-211 28 26

Klimat, Energi, Miljö

Skog

Miljö, natur

Miljö, Vatten

Hemsida, Natur 

Natur, Miljö

Miljö

Handla miljövänligt, Miljö

Handla miljövänligt

Miljö

Miljö och hälsa

bengt.eb.jonsson@gmail.com

gurosen@gmail.com 

 ingrid_akerman@yahoo.se

malin.pettersson@rocketmail.com

ida.helena.j@gmail.com 

eduardo.medina@telia.com

anna.fryxell@gmail.com

annelie.osterfriberg@telia.com

roine55and@gmail.com

ohman-pia@hotmail.com

kontakta_cecilia@live.se  

Det här är styrelsen:

www.vasteras.naturskyddsforeningen.se
Vi finns på Facebook:

Naturskyddsföreningen i Västerås

www.vafabmiljo.se www.facebook.com/VafabMiljo

Tack för att du sorterar!
Genom att du sorterar avfall kan mer material återvinnas.

På så sätt spar vi på jordens resurser!
Välkommen till Återbruket.

”Naturskyddsföreningen arbetar för ett 
långsiktigt ekologiskt, socialt och ekono-
miskt hållbart samhälle, där vi värnar om 
naturens resurser, ekosystemtjänster och 
biologiska mångfald och där vi lyckats 
begränsa klimatförändringen.”

Bengt Jönsson, ordförande

Fler aktiva!
Vid flera tillfällen så avstår vi från aktiviteter eller att medverka 
vid evenemang pga. avsaknad av personer som t.ex. kan stå vid 
ett bord och informera om föreningen. Vi behöver alltid hjälp 
vid klädbytardagen, miljövänliga veckan samt familjedag med 
barnen. Eller varför inte guida/ hjälpa till med någon utflykt. 
Hjälp vid något enstaka tillfälle betyder mycket! Tveka inte, hör 
av dig till styrelsen! Fler aktiva gör föreningen starkare. 



MÅNDAG 22 JANUARI 

Medlemsmöte, tema 
”Strömmar av plast”. 
Kassar, påsar och förpackningar 
av plast är praktiska och tar stor 
plats i vardagslivet men skapar 
väldigt stora miljöproblem. Föro-
renade hav och döda djur. Vad 
säger Sveriges främsta forskare 
om skräp och mikroplaster som 
snabbt fyller våra hav? Vi ser 
några filmer –och diskutera orsa-
ker, konsekvenser och lösningar. 
Tid och plats: 18:30 – 20:30 
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8. 
Deltagare: Endast medlemmar.
Ledare: Therese Jäderberg (Stu-
diefrämjandet) och Ylva Norén 
Kontakt / info: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen, Studiefrämjandet, Café 
Planet 

TISDAG 6 FEBRUARI

Svalbard – arktisk 
sommar 
Naturfotograf Ingmar Skogar 
berättar och visar bildspel om 
nästan hela ögruppen. Isbjörnar, 
valrossar, valar, fjällrävar, sälar, 
renar, fåglar, växter m.m. Lite tips 
hur man reser upp på egen hand, 
olika båtturer mm. Koppla av till 
en presentation av en del av vårt 
fantastiska klot. 
Tid och plats: 18:30 – 20:30, 
Stadsbiblioteket 
Inträde: 40 kr
Presentation: Ingmar Skogar, 
naturfotograf. www.skogars.se 
Kontakt / info: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen, Studiefrämjandet 

TISDAG 6 MARS

Klimat. Moder Jord - för 
god att kolsyra.  
En klimatshow med folkbildning! 
Vart är vi på väg med vårt klimat 
och vår miljö? När t.ex. koldioxid 
löser sig i vatten så bildas kolsyra 
och havet blir surare. Kommer 
våra barn och barnbarn att leva i 
ett klimat med 2 – 4 grader högre 
medeltemperatur?  Till dig som 
undrar hur allting ska gå. Varför 
det blev som det blev? Och vad vi 
ska göra nu? 
Med klimatvetenskap och roliga 
svar får vi kunskap och ögon-
öppnare. 
Tid och plats: 18:30 – 20:30, 
Kyrkbacksgården
Presentation: Staffan Lindberg, 
koldioxidbantare och musiker.  
Inträde: Inget inträde 
Kontakt / info: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen, Svenska Kyrkan i Västerås, 
Västerås stift, Studiefrämjandet 
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MARS
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TORSDAG 26 OKTOBER 

Reningsverket, 
Mälarenergi 
Vårt dricksvatten kommer från 
Mälaren. Vårt avlopp passerar vat-
tenreningsverket och renat vat-
ten släpps ut i Mälaren. Hur rent 
är det? Nanopartiklar, läkemedel, 
kemiska ämnen etc. Vad händer 
med slam, plast etc.? Föreläsning 
och rundvandring. 
Tid: 18:30 – 20:00 c: a.
Plats: Reningsverket, Kungsängen
Anmälan: Bengt Jönsson (max 20 
personer)
Arrangör: Naturskyddsförening-
en, Studiefrämjandet, Mälarenergi 

TORSDAG 23 NOVEMBER 

Våra stora rovdjur i 
Västmanland  
Hur står det till med våra stora 
rovdjur (varg, kungsörn, lodjur, 
järv och björn) i Västmanland?  
Förändringar och trender, hur 
påverkas vi av grannlänen? Finns 
det mål för rovdjuren? Vi får en 
helhetsbild även om vargen 
oftast väcker mest debatt. Kom 
och lyssna och ställ frågor till 
Daniel Mallwitz från Länsstyrelsen. 
Tid och plats: 18:30 – 20:30, 
Stadsbiblioteket 
Presentation: Daniel Mallwitz, In-
venteringsansvarig Stora Rovdjur 
och Vilthandläggare 
Kontakt / info: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen, Länsstyrelsen i Västman-
land, Studiefrämjandet 

SÖNDAG 21 JANUARI 

Natursnokar vinterutflykt 
Temat för vinterträffen är spår i 
snö. Vilka djur är det som stannar 
kvar på vinterhalvåret? Vad äter 
älgen och vilka fåglar matar vi 
utanför fönstret? Vi ska snoka 
efter spår, leka lekar och fika. 
KOM IHÅG matsäcken, gärna 
varm dryck för kalla magar. 
Tid och plats: Beräknat slut c: a 
13:30. Plats meddelas senare. 
Klädsel: Varma och oömma 
kläder efter väder.
Kontakt och anmälan: Ida 
Jönsson, ida.helena.j@gmail.com 
Ledare: Ingrid Åkerman, Ann-
Britt Cederwall, Birgitta Dahle & 
Ylva Norén
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen och Studiefrämjandet 

LÖRDAG 18 NOVEMBER 

Länsförbundets 
kretskonferens 
På fm kretskonferens med 
information och inspiration. Vi 
kopplar våra aktiviteter till FN:s 
globala hållbarhetsmål. På em. 
håller Lisa Silver från Rikskansliet 
en work-shop om förslaget till 
nya verksamhetsriktlinjer för 
Naturskyddsföreningen. Mer info 
på hemsidan
Tid: 10:00 – 16:00, fika från kl. 9:30 
Plats: Västerås, Slottsgatan 6, 
Lovisagården 
Deltagare: Endast medlemmar
Anmälan: Anna Malmström, 
anna.malmstrom@live.com (alt.
tel 0706217579) 
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen i Västmanland

Natursnokarna
Natursnokarna är vår barn- 
och familjeverksamhet där 
barn och deras vuxna upp-
täcker 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! 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 flad-
dermöss och småfåglar Och vi 
fikar runt en eld. Aktiviteterna 
varierar beroende på årstid, på 
barnens ålder och vilka intres-
sen Snokgruppen har. 

Staffan Lindberg, koldioxidbantare och 
musiker.  


