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ONSDAG 26 NOVEMBER

Medlemsmöte
Kom och säg din mening eller 
lyssna på vad styrelsen och öv-
riga medlemmar har att säga. Vi 
försöker anlägga ett Västerås-
perspektiv på naturen och miljön. 
Vi pratar om allt från naturpro-
menader och fåglar till sopor och 
Mälarens översvämning. Glöm 
inte det positiva! Förbered ditt 
inlägg så får du mer tid.
Gratis för medlemmar. Vi bjuder på 
”ekologiskt fika”. Kaffeautomat finns.
Tid och plats: kl. 18.30 -21.00, 
Studiefrämjandet Pilgatan 8.
Kontakt och anmälan:  Lars-Olov 
Carlsson
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen i Västerås

ONSDAG 31 DECEMBER

Nyårsvandring på Ängsö
Följ med på vår traditionella  
vandring på Ängsö. Vi hoppas få 
se både rådjur och örnar i vacker 
natur. En vandring på max 3 tim-
mar med raster. Ta med fika och 
gärna kikare. 
Tid och plats: Samåkning från 
Bryggargården kl. 10.00.
Kontakt: Lars-Olof Carlsson
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen i Västerås

VÅRPROGRAM 2009HÖSTPROGRAM 2014
LÖRDAG 22 NOVEMBER

Länsförbundets höstträff - 
Vindkraft i Västmanland?
Naturskyddsföreningen i Väst-
manland inbjuder till endagskon-
ferens om vindkraft. Vi ska få veta 
mer om vindkraftens för- och 
nackdelar och förhoppningsvis 
göra ett besök på en tilltänkt 
plats för en vindkraftspark.  
Tid: kl. 09.00 – 15-00.
Plats: Salbohedgården
Klädsel: Inom- och utomhus.
Avgift: Ingen. Frukostkaffe/te 
med smörgås, lunch och efter-
middagskaffe ingår. 
Kontakt och 
anmälan: Gunnar 
Rosén, 076-78 78 598 

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

SÖNDAG 12 OKTOBER
Vedboskogen
Vi vandrar i vackra Vedboskogen  
och diskuterar skogens utveck-
ling och skötsel tillsammans med 
kommunekologen. Mycket bra 
tillfälle att vara med och påverka 
din närskog, och samtidigt få 
promenera i härlig miljö.
Tid och plats: Samling vid Parke-
ringen framför Wenströmska på 
Vallbyleden kl. 14:00. 
Buss 4, hållplats Wenströmska. 
Åter senast kl. 17:00.
Ledare: Kommunekolog Kristof-
fer Jasinski
Kontakt: Gunnar Rosén
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen i Västerås

TORSDAG 13 NOVEMBER

Naturvandringar på Öland
Knut Barrfjäll (känd från tidi-
gare naturskildringar i VLT), visar 
naturbilder från vandringar runt 
Öland, såsom blommor, fossil, 
landskap. Många orkidéer utlovas.
Inträde: 40kr, 20 kr för medlem-
mar i Naturskyddsföreningen
Tid och plats: kl. 19.00- 20.30 
Hörsalen, Stadsbiblioteket
Arrangörer: Naturskyddsförening-
en i Västerås och Stadsbiblioteket

Miljövänliga veckan, alltid 
vecka 40, fortsätter med 
kampen för mer eko på tall-
riken. I år fokuseras på frukt 
och bekämpningsmedel och 
de som är mest känsliga för 
gifterna, nämligen barnen. 
Det är glädjande att eko-
försäljningen ökar i butikerna 
och att flera butiker tar in fler 
produkter som är ekologiska. 
Men det kan bli ännu mer 
och det hänger dels på oss 
konsumenter att välja eko 
och fråga efter eko, men 
också på att butikerna tar in 
mer eko och prissätter på ett 
”attraktivt” sätt. 
En ökad andel ekologisk 
fruktodling är viktigt för att 
våra pollinerare t.ex. vilda och 
tama bin skall sluta minska. 
Bryter vi inte trenden med 
giftiga bekämpningsmedel 
står världen inför ett jättelikt 
problem. Men gifterna på-
verkar också de som arbetar 
med fruktodlingarna och 
deras familjer och i slutändan 
så får vi konsumenter i oss 
små rester av gifter i frukten. 
Barnen är känsligast för detta. 
Byt till eko! 
Fråga efter eko alternativ!

BYT TILL EKO!

TORSDAG 22 JANUARI

Jorden vi äter
Vi köper på kredit och tecknar in 
jordens resurser för framtiden. 
Vårt val av matkasse sätter stora 
spår i lantbruket och landskapet. 
Kanske är lantbruket en alltför 
viktig sysselsättning för att vara 
till salu på världsmarknaden? 
Ann-Helen Meyer von Bremen, en 
av författarna till boken ”Jorden 
vi äter” berättar och bjuder till 
diskussion. 
Tid och plats: kl. 19:30 – 21:30 
Stadsbiblioteket
Kontakt och anmälan: Bengt 
Jönsson
Föredragshållare: Ann-Helene 
Meyer von Bremen
Inträde: 40 kr
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen i Västerås, Studiefrämjan-
det och Ekologiska lantbrukarna 
Västmanland 

Ordföranden har ordet
När ni får detta program för hösten/ vintern i er hand så har vi sett resultatet av årets val till riksdag, 
landsting och kommun. Naturskyddsföreningen hade en mingelplats vid den av kommunen organi-
serade ”Vasadalen” i Vasaparken i Västerås och det var väldigt inspirerande med alla människor som 
stannade till för frågor och diskussioner. 
Inför valet tog styrelsen fram dokumentet ”Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer man-
datperioden 2015 – 2018” som vi skickat till alla partier med kontaktuppgifter på kommunens hemsida. 
Vi har också sammanställt 20 av kraven i punktform som vi delade ut i Vasaparken. Dessa dokument 
finns på vår hemsida. 
Naturskyddsföreningen växer sig allt starkare och i Västerås är vi nu 2500 medlemmar och i Sverige är 
vi 203000 medlemmar! Vi är Sveriges största miljöorganisation. Detta ger oss en möjlighet att påverka 
hur vi vill att samhället skall utvecklas.  Vi vill att våra handlingar som påverkar klimat, miljö och natur-
resurser är anpassade till ekologiska principer men också att sociala och ekonomiska aspekter av vårt 
vardagsliv är anpassade till ekologiska principer. De gröna värdenas betydelse för oss såväl fysiskt som 
mentalt måste lyftas fram och vi vill att alla partier håller detta högt vid fortsatt utveckling av Västerås. 
Vårt mål är att lämna över ett grönt och hållbart Västerås till barn och barnbarn. 
Jag vill uppmana er alla att följa oss på vår hemsida och på Facebook där vi informerar om t.ex. våra 
remissvar till Västerås kommun liksom våra aktiviteter. 
Slutligen vill vi ha fler aktiva medlemmar som hjälper oss att synas och att genomföra aktiviteter. Vid 
flera tillfällen måste vi avstå från medverkan pga. avsaknad av personer som kan t.ex. stå vid ett bord 
och informera om föreningen. Fler aktiva gör föreningen starkare!
Väl mött i höst på våra olika aktiviteter! Boka i almanackan redan nu! 
/Bengt Jönsson

TISDAG 4 NOVEMBER
Lyssna och lär om GMO 
och livsmedelsproduktion. 
Ekologiska Lantbrukarna 
Västmanland bjuder in till ett 
föredrag om GMO (genetiskt ma-
nipulerade organismer). Vi lyssnar 
till Anders Lunneryd, Lundens 
Gård i Trollhättan, som är ledamot 
i riksförbundsstyrelsen för Ekolo-
giska Lantbrukarna. 
Tid och plats: kl. 18:30 – 20:30 
Kyrkbacksgården (lykttändaren), 
fika kl. 18:30 – 19:00 
Kontakt och anmälan: Ulla 
Fåhraeus 070-4922118 (Ekologis-
ka Lantbrukarna), Bengt Jönsson 
Föredragshållare: Anders Lunneryd.
Inträde: 40 kr
Arrangörer: Ekologiska lantbru-
karna Västmanland, Studieför-
bundet Vuxenskolan och Natur-
skyddsföreningen i Västerås.


