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tel: 020-120 22 20  kundservice@vafabmiljo.se   www.vafabmiljo.se

Kontakta VafabMiljö
Nu kontaktar du VafabMiljö kring alla 

frågor om hushållsavfall. Tex abonnemang, 
matavfall, restavfall, bruna påsar, sortering.

Naturskyddsföreningen har fler än 220 000 medlemmar och i Västerås 
är vi 2600 medlemmar. Föreningen växer och blir en allt starkare part 
av miljörörelsen. Ju fler vi är desto starkare blir vår röst i frågor runt 
miljö, natur och klimat. Många av er har nog sett de aktiva värvarna 
inne i Västerås. Det är en medveten satsning från rikskansliet för att 
vi skall växa än mer. I år inträffade ”the overshoot day” redan den 13 
augusti (var den 19 augusti år 2014), dvs. på mindre än 8 månader 
har vi förbrukat de naturresurser som jorden förmår producera på 12 
månader. Politikerna världen över måste våga planera och genomföra 
en politik som vänder kurvan för ”overshoot day”.  I december hålls den 
stora klimatkonferensen i Paris. Jordens medeltemperatur 2014 var det 

hitintills varmaste året sedan mätningarna startade 1880! Kan vi hop-
pas på beslut om utsläpp av klimatgaser som indikerar att vi skall klara 
2 graders målet? I december bjuder vi in till en träff för att få veta hur 
det går med Västerås klimatprogram. Jag hoppas på stor anslutning för 
en bra dialog med kommunens representanter. 
Till sist. Vi behöver få kontakt med fler medlemmar som kan hjälpa oss 
i styrelsen med olika aktiviteter. Just nu är behovet stort för Miljövän-
liga veckan. Tveka inte utan hör av dig! Fler aktiva gör föreningen ännu 
starkare. 
Välkomna på höstens utflykter, kurser och föredrag. 
Bengt Jönsson, ordförande



Miljövänliga, alltid vecka 40, 
fortsätter med kampen för 
mer eko på tallriken. Byt till 
eko handlar om skillnaden 
mellan ekologisk och oeko-
logisk mat. Det är glädjande 
att eko-försäljningen ökar i 
butikerna och att flera buti-
ker tar in fler produkter som 
eko. 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! 
Vi behöver frivilliga krafter.

BYT TILL EKO!

TISDAG 6 OKTOBER

”Mina drömmars skog” 
med Ingemar Lind 
Ingemar Lind tar oss med på en 
bild-och ljudupplevelse i den 
nordiska vildmarken.  
I denna ”Mina drömmars skog” 
känner jag varje träd, varje stubbe 
och det har t.o.m. blivit så att efter 
alla besök, djur och fåglar börjat 
betrakta mig som en naturlig del 
av skogen. 
Tid: 18:00 – ca 19:30
Plats: Studiefrämjandet, Pilg. 8c 
Entré: 50 kr 
Berättare: Ingemar Lind 
Kontakt : Studiefrämjandet The-
rese Jäderberg, tel. 0221-212 30 
Arrangör: Studiefrämjandet i 
samarrangemang med VOF och 
Naturskyddsföreningen i Västerås.

LÖRDAG 24 OKTOBER

Natursnoksledare Kurs 
Vill du få barn 
att upptäcka 
naturen? 
Om JA -  då ska 
du bli natursnoksledare. Har du 
upptäckarlust och gillar att vara 
ute med barn? Du behöver inte 
vara expert, biolog eller lärare 
för att bli Natursnoksledare för 
Naturskyddsföreningen. 
Plats: Björnön
OBS: Föranmälan. På Natursno-
karnas hemsida ligger inbjudan 
och anmälningslänken:
www.naturskyddsforeningen.se/
natursnokarna/bli-ledare
Lokal kontakt: Ingrid Åkerman
Arrangör: Naturskyddsföreningen 

TISDAG 3 NOVEMBER

Studiebesök Kraftvärme-
verket 
Det har varit mycket diskussion 
om kraftvärmeverket och den 
nya pannan med eldning av 
biobränsle och avfall. Studiebe-
söket inleds med ett bildspel och 
därefter blir det rundvandring i 
anläggningen – bekväma skor 
och oömma kläder rekommen-
deras. Obs, om någon är höjdrädd 
bör man meddela detta innan 
rundturen. 
Tid: 18:00 – 20:30
Plats: Sjöhagsvägen 23-27
Kontakt / anmälan: Bengt Jöns-
son (gärna via mail)
Arrangör: Naturskyddsföreningen 

MÅNDAG 9 NOVEMBER

Livet återvänder i brand-
skogen
En sammanfattning om livets 
återkomst i brandskogsområdet. 
Länsstyrelsen informerar om 
reservatsbildningen, svårigheter 
och  glädjeämnen i arbetet. Tom 
Sävström berättar om svampar-
nas erövring av markerna. 
Lennart Waara pratar om fåglar-
nas återkomst. Bengt Stridh 
redogör för det stora inven-
teringsarbetet med växterna 
som gjorts under sommaren. 
Länsstyrelsen återkommer med 
information om andra djur och  
sammanfattar det hela. Diskus-
sion och frågor till alla föreläsare. 
Vid ca 20-tiden tar vi paus för att 
fika och knyta kontakter.
Plats: Kyrkbacksgården i Västerås, 
Rudbeckssalen
Tid: 18:30 - 21:30
Moderator: Gunnar Rosén, Natur-
skyddsföreningen Västmanland.
Pris för medlem: Gratis inkl fika. 
Pris övriga: 50 kr.
Arrangör: Naturskyddsföreningen, 
Studiefrämjandet, Botaniska för-
eningen, Ornitologiska föreningen
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TISDAG 22 SEPTEMBER
Tranor och gäss vid 
Hjälstaviken
Det är ett härligt skådespel när 
tusentals tranor och stora flockar 
av vitkindad gås, grågås och 
sädgås flyger in från omgivande 
marker för övernattning i sjön 
och vassen. Ta gärna med fika.
Tid och plats: 17:00 – 20:30
Kontakt och anmälan: Bengt 
Jönsson (gärna via mail)
Samling: Bryggargården 17:00 
för samåkning eller vid Hårby 
parkeringen (söder Hjälsta by) ca 
17:45. 
Klädsel: Efter väder. Kvällen kan 
vara kylig. 
Ledare: Bengt Jönsson 
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen i Västerås, Studiefrämjandet

SÖNDAGEN 27 SEPTEMBER
Sundängens natur-
reservat
Sundängens naturreservat hittar 
man lättast genom att parkera 
längs infarten till Sundängens 
camping. När vi vandrar på leden 
ser vi ett omväxlande landskap, 
till en början blandbarrskog som 
avbryts med öppen odlingsmark. 
Färden går vidare genom lövskog 
ner till Mälarens strand där sjön 
lyser fram mellan lövblandsko-
gens grenar. Här rastar vi och tar 
fram den medhavda matsäcken 
och njuter av miljön. Betesha-
garna tar sedan vid och vi går 
förbi gården Kilinstorp, varefter 
ädellövskogen dominerar fram 
till campingområdet och vi är 
tillbaka vid utgångspunkten. 
Sundängen är ett vackert område 
som många av Västeråsarna inte 
upptäckt. Vi hoppas på en klar 
och fin dag, har vi tur hittar vi 
matsvamp också. Ta med extra 
korg.
Tid: 10.00, åter ca 15.00
Plats: Samling vid Vallby muse-
ums P-plats. Även anslutning vid 
Sundängens camping 10.45
Kontakt: Gunnar Rosén
Samåkning. Gratis deltagande
Ledare: Gunnar Rosén
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen i Västerås

Ersättningen till den som kör 
bilen är  7 kr/mil/person.

du kan följa med även utan 
egen bil
vi tar så få bilar som möjligt 
och minskar då utsläppen
det är kul!

•

•

•

Så funkar samåkning!
Samåkning går ut på att:

TISDAG 8 DECEMBER

Klimatprogram för Väs-
terås stad
I juni 2012 antog Västerås stad 
ett klimatprogram med övergri-
pande mål och vision. År 2020 
skall utsläppen av växthusgaser 
minskat med 60 % jämfört med 
år 1990. Vidare skall utsläppen av 
växthusgaser år 2050 understiga 
ett ton per invånare.  I en pre-
sentation/ dialog får vi veta hur 
arbetet går och vad staden, före-
tag, organisationer och invånare 
måste göra för att uppnå målen. 
Tid och plats: 18:30 – 20:30, 
Stadsbiblioteket 
Föredragshållare: Anna Jung-
marker och Anna Malmström, 
Västerås stad 
Kontakt / anmälan: Bengt 
Jönsson (gärna via mail)
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen, Västerås stad

>Informtion om Länsförbundets 
höstträff kommer på hemsidan.<


