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I mitten av april, när det är ca 4–5° varmt och frosten och tjälen släppt är det dax för årets stora grodvandring! Grodor och vattensalamandrar vandrar i kvällsmörkret från sitt 
vinteride till dammarna på Djäkneberget för att leka. Har du tur kan du under en kväll få se några hundra grodor och salamandrar gå över vägen. Se programpunkt för mer info.

Ordföranden har ordet
Naturskyddsföreningen arbetar för ett långsiktigt ekolo-
giskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, där vi värnar 
om naturens resurser och biologiska mångfald och där vi 
lyckats begränsa klimatförändringen. Vi är 220 000 med-
lemmar idag varav c:a 2500 finns i Västerås.. 
Den globala medeltemperaturen år 2015 är den högsta 
uppmätta sedan mätningar startade senare hälften av 
1800-talet. ”The Overshoot Day” inträffade redan den 13 au-
gusti , dvs då hade vi förbrukat de naturresurser som jorden 
förmår producera på ett år. 
Men 2015 fick vi också ett unikt globalt klimatavtal i Paris! 
Världens länder lovar att begränsa utsläpp av koldioxid så 
att medeltemperaturen inte skall öka mer än 2 grader C, 
jämfört förindustriell tid. Man lovade till och med att arbeta 
för att den skall stoppa vid 1,5 grader C. Inom FN:s ram har 
man också år 2015antagit 17 globala mål och 169 delmål 
för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveck-
ling och att verka för att de uppnås till 2030. Målen bygger 
på de mest omfattande globala konsultationerna som FN 
någonsin har gjort. 
Men tiden för att genomföra nödvändiga åtgärder för att 
uppnå klimatmålen och utvecklingsmålen är kort, endast 
35 respektive 15 år! I en tid med 60 miljoner människor 

på flykt, med  inbördeskrig och terrorattentat, och med 
otaliga andra svåra utmaningar,  så får vi inte tappa fokus 
på de övergripande målen: naturens, människans och livets 
framtid flera hundra år framåt. Här har föreningar som 
Naturskyddsföreningen, WWF, Green Peace, Agenda 21, 
Omställningsrörelsen m.fl. en viktig roll att spela. Det gäller 
att få till de brådskande handlingarna grundade på ett 
långsiktigt tänkande.
I vårens program har vi en mängd utflykter av varierande 
karaktär. Vi vill på detta sätt stimulera och locka till besök 
i naturen. Naturen och dess mångfald är ju basen för allt 
levande och för vår framtid. Men dessa utflykter ger också 
möjlighet till att diskutera olika frågor som vi i Naturskydds-
föreningen jobbar eller bör jobba med. 
Avslutningsvis så vill jag uppmana er att gärna komma 
med förslag på utflykter, föredrag och andra aktiviteter. Vi i 
styrelsen skall göra vad vi kan för att förvalta förslagen. 
Ju fler medlemmar desto starkare blir föreningen och vi 
i styrelsen välkomnar också fler som kan aktivt hjälpa till 
med någon aktivitet eller kanske i styrelsen.
Välkomna på föredrag och följ med ut i naturen! Följ oss 
gärna på hemsidan och Facebook.
Bengt Jönsson. 



Besök till Lumsån i övre delen av 
Hedströmmen
Vi tittar på hur ån har blivit restaurerad 
efter flottningen med syfte att bevara både 
öringen och flodpärlmusslan. 
Tid: samling 9:00 vid Bryggargården (alt. i 
Malingsbo 9:50). Vandring i Lumsån mellan 
10-12. Ta med egen matsäck.
Klädsel: lämplig för skogsvandring
Anmälan: till Eduardo Medina 073-9376761 
senast den 9 maj (minst fem personer måste 
anmäla sig för att resan ska bli av).
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Sportfiske för morgondagen (www.releaset-
hefish.se/) och Studiefrämjandet

Fler aktiva!
Vi  behöver fler medlemmar som 
kan hjälpa oss att synas och 
att genomföra aktiviteter. 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 fören-
ingen. Några exempel på aktivi-
teter där vi alltid behöver hjälp 
är 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.

Valberedningen söker 
intresserade! 
Känner du någon du tycker 
skulle passa i styrelsen? 
Eller är du själv intresserad av 
att sitta med i styrelsen?
Vi söker Någon med intresse för 
natur-, klimat- och miljöfrågor 
och som vill arbeta aktivt i för-
eningens styrelse. 
Hör gärna av dig med ditt för-
slag till valberedningen. Kontakt 
Mikael Vilbaste (sammankal-
lande) mikael.vilbaste@gmail.
comeller 070-2243859

Natursnokarna
Det finns mycket 
spännande i naturen! I Natur-
snokarna upptäcker barn och 
deras vuxna naturen tillsam-
mans. Dels för att det är så kul, 
dels för att det får oss att må 
bra. Men också för att vi ska 
lära känna och förstå mer om 
naturen. Vi tror att de som får 
chans att uppleva och lära sig 
mer om naturen 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 små-
fåglar. Vi testar om vi kan hoppa 
längre än en hare och om vi kan 
känna igen olika knoppar på 
träden.  
Alla barn mellan 2-12 år som 
har med sig en vuxen är väl-
komna.

Björnövandring
Vi hoppas på en fin vårkväll bland träd, 
buskar, fåglar och blommor .
Glöm inte fikat och tänk på att kvällen kan 
vara kylig!
Plats: Parkeringen vid Björnögården
Tid: 18.00 och beräkna 2,5 timmar.
Kontakt: Bengt Jönsson, Gunnar Rosén
Ledare: Christina Flint Celsing, Gunnar 
Rosén
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Svamputställning
Kom och se vilka svampar 
som finns i våra trakter. 
Träffa våra experter och 
lär dig nya arter. Ta gärna 
med din svampkorg och få innehållet 
artbestämt!
Plats: Vallby Friluftsmuseum, Missionshuset
Tid: 13.00 - 16.00
Kontakt: Gunnar Rosén, Ingrid Åkerman
Ledare: Svampsektionen, Sylvi Larhed, 021-
14 58 70 m.fl.
Arrangörer: Samarrangemang mellan Vallby 
Friluftsmuseum, Studiefrämjandet och 
Naturskyddsföreningen i Västerås. 

Fagning och slåtter av ängen
Fagning på våren och slåtter på somma-
ren är två härliga arbeten som vi och våra 
medlemmar gärna deltar i med liv och lust. 
Så skönt att arbeta med räfsor och liar i vår- 
eller sommarsol med gröt- och fikapaus och 
umgänge med likasinnade. I en fantastisk 
miljö!
Datum ej bestämt men håll utkik på 
Facebook, vår hemsida eller Vallby Frilufts-
museums hemsida om när det händer.
Plats: Hamlingsängen på Vallby Friluftsmu-
seum. Ta till vänster vid Lanthandeln och gå 
längst upp, förbi grisarna.
Kontakt: Gunnar Rosén
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Stu-
diefrämjandet och Vallby Friluftsmuseum

Familjedag vid 
vattnet! 
Bli en Natursnok och 
titta efter dagsländor, musslor, sötvatten-
gråsuggor och maskar. Har vi tur lyckas vi 
fånga fisken stensimpa! Barn i alla åldrar 
kan vara med och leta i vattenbrynet. Ta 
med egen matsäck. Vi håller till strax nedan-
för Falkenbergska Kvarnen i Västerås.
Klädsel: Stövlar och oömma kläder
Tid/ plats: Samling 11:00 utanför Falken-
bergska kvarnen. Beräknat slut c:a 13:00 
Guide: Johan Axnér
Kontakt:  Lina Salomonsson
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet 

Vårmorgon vid Asköviken
Gökotta med fågelskådning. Vår- och som-
marfåglar har kommit och vi hoppas på 
fint väder med många fåglar och mycket 
fågelsång. Alla välkomna! Vi som kan lite 
mer berättar/ visar för er som vill lära känna 
några vanliga fåglar i äng, skog och sjö.
Tid/Plats: Askövikens parkering kl. 06.30, 
eller samling vid Bryggaregården kl. 06.00 
för samåkning.
Kontakt/ledare: Bengt Jönsson
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Fläcksjön/Gussjön med omnejd 
Vårens fåglar anländer i strid ström. Sång-
svanar brukar samlas talrikt i dessa sjöar 
men vi räknar med att även se tranor, gäss, 
skäggdopping m.fl. 
Varma kläder och matsäck rekommenderas. 
Tid och plats: 9:00 vid Bryggargården för 
samåkning i egna bilar. 
Kontakt/ Anmälan: Bengt Jönsson 
Ledare: Bengt Jönsson
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Earth Hour
Dags igen för miljontals människor att visa 
sitt engagemang genom att släcka ljuset 
under en timmes tid, som en världsomspän-
nande signal om att ta klimatfrågan på 
allvar. Earth Hour är en global manifesta-
tion som startade 2007 på initiativ av WWF 
i Australien och har växt till att omfatta 
hundratals miljoner människor världen 
över. Mer info på www.wwf.se 
Tid: 20:30 – 21:30

Söndag 13 mars

Tisdag 23 februari
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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:

Makt, plast, gift och våra barn i 
Västerås
Naturskyddsföreningen har i många år 
drivit en kampanj för en giftfri förskola och 
giftfri miljö för barn och vuxna. 
Västerås stad antog 2014 en kemikalie-
handlingsplan med syftet att minska farliga 
kemikalier i staden. Ett av stadens viktigaste 
områden är att skapa bra miljöer för barn, 
därför kommer man starta aktiviteter för 
att minska/ ta bort gifter i bl.a. förskola och 
skola. Seminariet fokuserar på att beskriva 
problemet med kemikalier och hur Västerås 
stad arbetar med frågan.  
Tid och plats: 18:30 – 20:30, Stadsbibliote-
kets hörsal
Föredragshållare: Caroline Söderlund och 
Linda Sporrong från Västerås stad.
Kontakt/ anmälan: Bengt Jönsson  
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, 
Västerås stad och Studiefrämjandet

Familjeaktivitet 
på Björnön
Det finns mycket spännande i naturen! 
I Natursnokarna upptäcker barn och deras 
vuxna naturen tillsammans. Dels för att det 
är så kul, dels för att det får oss att må bra. 
Men också för att vi ska lära känna och för-
stå mer om naturen. Natursnokarna startar 
upp en ny grupp. Föreningen bjuder denna 
dag på grillad korv med bröd. Ta med egen 
dryck. Vi samlas vid Björnögården och kom-
mer att promenera en kort bit.
Tid och plats: samling 10.00 vid Björnögår-
den, Björnön. Beräknat slut c:a 12:30
Klädsel: Oömma kläder efter väder
Kontakt och anmälan: Lina Salomonsson 
linalinneasalomonsson@gmail.com
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet Söndagen 15 maj 

Tisdag 24 maj   Söndag 19 juni Söndag 4 september

Början av maj och 
slutet av juli

Torsdag 5 maj 

Lördag 11 juni 
Lördag 23 april 

Lördag 16 april 

Mitten av april

Söndag 10 april

Lördag 19 mars

Klädbytardagen – The Swop Day 
I aprilgenomförs sedan några år tillbaka 
Sveriges största klädbytardag av Natur-
skyddsföreningens kretsar runt om i landet. 
Vi vill uppmärksamma hur vi kan minska 
ett resursslöseri genom att byta kläder eller 
köpa begagnat. Fokus på ungdomar, men 
alla välkomna. 
Tid, plats och info: Se hemsidan eller 
Facebook. 
Hjälp! Tyvärr saknar vi 2 – 3 personer, som 
kan hjälpa oss att genomföra detta. Vill du/ 
ni hjälpa till så hör av er till Malin Pettersson.

Länsstämma
Länsförbundet för Naturskyddsföreningen i 
Västmanlands län håller ordinarie stämma. 
Medlemmar från hela länet är välkomna. 
Dagen börjar med samling och fika, därpå 
följer förhandlingar och föredrag. Efter 
lunchen är det en utflykt med planerat slut 
c:a 15:30.
För ytterligare information se länsförbun-
dets hemsida och Facebook. 
Tid: 9.30 – 15 c:a. 
Plats Surahammar Folkets hus
Kontakt/ anmälan: Gunnar Rosén 

Vilda blommornas dag
Ett nordiskt arrangemang initierat av de 
botaniska föreningarna i norden. 
Vi gör en vandring bland den artrika 
försommarfloran i Vedby Hage.  
Medtag fika!
Plats: Samling kl. 10:00 vid Bryggaregården 
för samåkning, sluttid ca kl. 14.
Guide: Bengt Stridh (Ordf. Bot. För.)
Kontakt: Bengt Jönsson
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Botaniska Föreningen i Västmanlands län 

Måndag 14 mars

Svamputflykt
Vi beger oss till en rikt givande (förhopp-
ningsvis), särskilt utvald svampskog.
Svampsektionens experter guidar oss över 
stock och sten. Delikatess, ätlig, oätlig eller 
supergiftig?
Plats: Samling p-plats vid Vallby friluftsmu-
seum för samåkning
Tid: 10.00
Kontakt: Gunnar Rosén, Ingrid Åkerman
Ledare: Svampsektionen, Sylvi Larhed, 021-
14 58 70 m.fl. 

Lördag 3 september 

Grodornas vandring 
på Djäkneberget
När frosten och tjälen 
släppt, vandrar grodor och 
vattensalamandrar i kvällsmörkret från sitt 
vinteride till dammarna för att leka. Du som 
är intresserad kan anmäla dig via mejl eller 
telefon så återkommer vi när det är dags. 
Följ med på grodskådning! Följ även via: 
www.naturskyddsforeningen.se/vasteras. 
Tid: 20.00
Plats: Parkeringen vid vattentornet på 
Djäkneberget
Kontakt: Bengt Jönsson 
Anmälan: Bengt Jönsson (gärna mejl)
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Årsmöte Västeråskretsen 
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Efter 
förhandlingar och fika blir det information 
och föredrag/bildvisning. Tema för kvällen 
inte bestämt ännu.
Eventuella motioner skall ha inkommit 
skriftligen senast 1 mars till styrelsen.
Plats: Kyrkbacksgården, V. Kyrkogatan 10. 
Tid: 18:30 – 21:00
Kontakt/ anmälan: Bengt Jönsson   



Läs fortsättningen på
Mimers miljöwebb:

mimermiljö.nu

Mimer stödjer
Naturskyddsföreningens
arbete i Västerås!

Naturskyddsföreningens arrangemang/aktiviteter sker i 

samarbete med Studiefrämjandet

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

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

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamöter

Suppleanter

Bengt Jönsson

Ingrid Åkerman

Malin Pettersson

Ida Jönsson

Eduardo Medina

Monica Ovesjö

Gunnar Rosén

Annelie Öster Friberg

Roine Andersson

Mahgol Amin

021-221 11

073-649 31 31 

070-3055279 

073-370 03 13

073-937 67 61

021-33 34 12

021- 602 40

021- 18 79 96

021- 280 66

070-741 73 86

Klimat, Energi, Miljö

Miljö, Natur

Miljö, Vatten

Hemsida, Natur

Natur, miljö

Miljö

Skog 

Handla miljövänligt, Miljö

Handla miljövänligt

bengt.eb.jonsson@gmail.com

ingrid_akerman@yahoo.se

malin.pettersson@rocketmail.com

ida.helena.j@gmail.com

eduardo.medina@telia.com

movesjo@gmail.com

gurosen@gmail.com

annelie.osterfriberg@telia.com

roine.andersson@jak.se

mahgol_a@hotmail.com

Det här är styrelsen:

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

och många intressanta länkar.

SNF riks hemsida:
www.naturskyddsforeningen.se

Medlemsfrågor: 

08 - 702 65 77www.vasteras.naturskyddsforeningen.se
Vi finns på Facebook:

Naturskyddsföreningen i Västerås


