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Ordföranden har ordet
Det har blivit en vana att i den här spalten ta upp något om 
klimatet, miljön och naturens resurser. År 2017 blev det näst 
varmaste året sedan mätningarna startade 1880.  Det var 
något kallare än 2016 men varmare än 2015. Noteras bör att 16 
av historiens 17 varmaste år har ägt rum efter millennieskiftet. 
Jordens medeltemperatur är nu 1,1 grader varmare än i slutet 
av 1800-talet och är c:a 0,5 grader varmare än klimatologisk 
referensperiod 1981 – 2010. Att stanna under 2 graders höj-
ning verkar omöjligt med dagens utveckling i världen. Vi i 
Naturskyddsföreningen måste driva på att all verksamhet och 
alla beslut måste ta med klimataspekten.  
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål (15 beslutade redan 
1999) som anger målsättning för förbättring av den svenska 
miljön till 2020. Målen skall vara uppfyllda år 2020 men enligt 
Naturvårdsverket kommer 14 av dessa mål inte att nås. Det är 
Sveriges riksdag, vald av oss, som satt upp målen. I år är det val 
och en befogad fråga är ju varför Sveriges kommuner, lands-
ting, länsstyrelser och företag inte har lyckats bättre med att 
implementera målen. Målen är rätt och viktiga men det tycks 
saknas tillräcklig vilja och kraft att driva dem. 
 Under 2000-talet har bin och andra pollinerande insekter 
minskat drastiskt i världen. Detta kan bero på många orsaker 
t.ex. användning av bekämpningsmedel i jordbruket, landska-
pets förändras med stora monokulturer och färre platser där 
pollinatörer kan leva och fortplanta sig. För inte så länge sedan 
kom en skarp varning från Naturvårdsverket att insekterna 
minskar. Globalt sett är c:a en tredje del av den mat vi äter helt 
beroende av pollinerande insekter. Vi måste vara rädda om 
denna ekosystemtjänst – en service som naturen utför spon-
tant och som vi människor har nytta av.
Det finns otaliga andra svåra utmaningar i Sverige och världen 

såsom inbördeskrig orsakat av religion, etnicitet, brist på mark 
och vatten, men vi får inte tappa fokus på de övergripande 
målen: naturens, människans och livets framtid flera hundra år 
framåt. Vi vill skapa ett långsiktigt ekologiskt, socialt och eko-
nomiskt hållbart samhälle, där vi värnar om naturens resurser, 
ekosystemtjänster och biologiska mångfald och där vi lyckats 
begränsa klimatförändringen. Här har föreningar som Natur-
skyddsföreningen, WWF, Agenda 21, Omställningsrörelsen m.fl. 
en viktig roll att spela. 
 Jag vill också lyfta fram de gröna värdenas betydelse för oss 
såväl fysiskt som mentalt. Forskning visar att 80% av frilufts-
livet utövas i områden vars tillträde ligger inom 300 m från 
hemmet. Detta är en viktig aspekt i den fortsatta byggnationen 
i och förändringen av Västerås stad. Naturskyddsföreningen 
vill här att Grönstrukturplanens anvisning om 50 m2 yta per 
person skall följas. 
I vårens program har vi en mängd utflykter av varierande 
karaktär. Vi vill på detta sätt stimulera och locka till besök i na-
turen. 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 Naturskyddsföreningen job-
bar eller bör jobba med. Naturligtvis kan ni skicka in förslag via 
mail eller varför inte ringa någon i styrelsen. Vi i styrelsen skall 
göra vad vi kan för att förvalta förslagen. 

Avslutningsvis så vill jag uppmana er att följa oss på hemsi-
dan och Facebook. Alla våra remissyttranden till Västerås stad, 
miljödomstolen osv finns på hemsidan. Skicka gärna en länk 
till någon/ några som ni tror kan vara intresserade av våra 
synpunkter.
   Bengt Jönsson / Ordförande.



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 

Vilda blommornas dag 
Ett nordiskt arrangemang initierat av de 
botaniska föreningarna i norden. 
Lätt vandring i en av länets artrikaste 
betesmarker, Vedby Hage, med över 200 
kärlväxter och den rödlistade månlåsbräken 
som flaggskepp.
Medtag fika!
Tid och Plats: Samling kl. 14:00 vid 
Bryggaregården för samåkning, sluttid 
cirka kl. 17.00
Guide: Bengt Stridh (Botaniska Föreningen) 
Kontakt: Bengt Stridh, Ingrid Åkerman 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, 
Botaniska Föreningen i Västmanland och 
Studiefrämjandet 

Ängens dag – Slåtter 
Vi slår ängen för florans och utseendets 
skull, och för att hålla igång liar och räfsor. 
Alla är välkomna att hjälpa till. Har du egen 
lie så får du gärna ta med den. Det vi slår får 
djuren färskt. Gammalt talesätt är ”Herman 
kommer med lie”. 
Information om ängar och hagar i vårt 
natursystem, ett kulturlandskap som håller 
på att försvinna. 
Vi bjuder på vatten/ saft för att släcka törs-
ten. Tag gärna med egen matsäck.
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: Vallby Friluftsmuseum, backen vid 
Missionshuset 
Kontakt: Gunnar Rosén  
Ledare: Tom Sävström NF, Nore Johansson 
Vallby Friluftsmuseum
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Vallby 
Friluftsmuseum, Studiefrämjandet

Svamputflykt
Vi beger oss till en rikt givande (förhopp-
ningsvis), särskilt utvald svampskog.
Svampsektionens experter guidar oss i 
svamparnas värld. Delikatess, ätlig, oätlig 
eller supergiftig?
Plats: Samling p-plats vid Vallby friluftsmu-
seum för samåkning
Tid: 10.00, beräkna c: a 3 - 4 timmar.
Kontakt: Gunnar Rosén, Ingrid Åkerman 
Ledare: Sylvi Larhed 021-14 58 70, NF 
svampsektion, m.fl. 

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! 
Ingår i Vallby Friluftsmuseums höstfest, så 
det är mycket folk och massor att titta på! 
Plats: Vallby Friluftsmuseum, lokal Mis-
sionshuset
Tid: 13.00 - 16.00
Kontakt: Gunnar Rosén, Ingrid Åkerman 
Ledare: Sylvi Larhed, 021-14 58 70, NF 
svampsektion m.fl.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Vallby 
Friluftsmuseum och Studiefrämjandet  

Natursnokarträff på Björnön  
Hösten är på intåg och natursnokarna upp-
täcker årstidsskiftningar på Björnön. Varför 
byter löven färg? Vi samlas vid Björnögår-
den och kommer att promenera en kort 
slinga, upptäcka vad som händer i naturen 
på hösten och fika. KOM IHÅG matsäcken! 
Mer info på Facebook/hemsida när det 
närmar sig, håll utkik!
Tid och plats: Kl. 11.00 vid Björnögården, 
Björnön. Beräknat slut c: a 13:30.  
Klädsel: Kläder efter väder.
Kontakt och anmälan: Ida Jönsson, ida.
helena.j@gmail.com 
Ledare: Ingrid Åkerman, Ann-Britt 
Cederwall, Birgitta Dahle & Ylva Norén
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Tranor och gäss vid Hjälstaviken  
Det är ett härligt skådespel när tusentals 
tranor och stora flockar av vitkindad gås, 
grågås och sädgås vid skymning flyger in 
från omgivande marker för övernattning i 
sjön och vassen. Ta gärna med fika. Klädsel 
efter väder, kvällen kan vara kylig.
Tid: 17:00 – 20:30
Anmälan: Bengt Jönsson, gärna mail.
Samling: Hälla busshållplats 17:00 för sam-
åkning (7 kr/ person och mil) eller vid Hårby 
parkeringen (söder Hjälsta by) ca: 17:45.
Ledare: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Stu-
diefrämjandet 

Björnövandring
Vi hoppas på en fin vårkväll bland träd, bus-
kar, blommor och fåglar. En lugn vandring 
där vi tar oss tid att titta på naturen. I år 
sker Björnövandringen på den biologiska 
mångfaldens dag. Glöm inte fikat och tänk 
på att kvällen kan vara kylig!
Plats: Parkeringen vid Björnöbadet
Tid: 18.00 och beräkna 2,5 timmar.
Kontakt: Gunnar Rosén
Ledare: Bengt Stridh, Gunnar Rosén. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, 
Botaniska Föreningen i Västmanland och 
Studiefrämjandet 

Natursnokarträff på Björnön 
Våren är här och vi ska snoka efter vårteck-
en och leka lekar. Häng med och upplev 
naturen med oss. Vi lär oss om naturen 
genom att leka, upptäcka och undersöka. 
Med fika i ryggsäcken, kläder efter väder 
och en vuxen du tycker om vid handen är 
du redo att snoka! 
Mer info kommer på Facebook/ hemsidan 
om varje träff när det närmar sig, håll utkik 
och anmäl till Ida. 
Tid och plats: Samling kl.11.00 vid Björnö-
gården, slut ca.13.30
Klädsel:  Kläder efter väder och för lek i 
skogen
Kontakt och anmälan: Ida Jönsson, 
ida.helena.j@gmail.com 
Ledare: Ingrid Åkerman, Ann-Britt Ceder-
wall, Birgitta Dahle & Ylva Norén
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Tisdag 6 mars
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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 ögonöppnare. 
Tid och plats: 18:30 – 20:30, Kyrkbacksgården
Presentation: Staffan Lindberg, koldioxid-
bantare och musiker.  
Inträde: Inget inträde 
Kontakt / info: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, 
Svenska Kyrkan i Västerås, Västerås stift, 
Studiefrämjandet 

Torsdag 10 maj   

Söndag 20 maj 

Söndag 17 juni  

Söndag 8 juli 

Lördag 1 september 

Söndag 2 september

Söndag 23 september 

Måndag 24 september 

Tisdag 22 Maj 

Söndag 29 april

Lördag 21 april

Mitten av april

Onsdag 21 mars 

Länsstämma
Länsförbundet för Naturskyddsföreningen i 
Västmanlands län håller ordinarie stämma. 
Medlemmar från hela länet är välkomna. 
Dagen börjar med samling och fika från 
9:00, därpå följer förhandlingar och före-
drag kl. 9:30. Efter lunchen är det en utflykt 
med planerat slut cirka 15:30.
För ytterligare information se länsförbun-
dets hemsida och Facebook. 
Tid: 9.00 – 15:30 
Plats: Se vår hemsida 
Kontakt/ anmälan: Anna Malmström, 
anna.malmstrom@live.com 
(alt. tel. 070-6217579)

Fullerö naturreservat 
I Fullerö finns ett av Västmanlands största 
områden med äldre ädellövskog. Där 
strövar vi omkring under lövträdens vida 
kronor och njuter av blomsterprakten och 
fågelsången. Vår kunnige guide blir Knut 
Barrfjäll, som har bott i området och kan 
det utan och innan. Vi lär oss känna igen de 
flesta av våra ädla lövträd
Ta med fika och kläder efter väder så får vi 
en superfin dag!
Plats: Samling vid Bryggargårdens P.
Tid: Samling kl 10:00, beräkna c: a 3–4 timmar
Kontakt: Gunnar Rosén
Ledare: Knut Barrfjäll med bistånd av 
Gunnar Rosén
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet. 

Lördag 24 mars 

STIG IN!  Upplevelsevandring 
längs Badelundaåsen
Vi gör det osynliga synligt och talar om 
varför vi lever. Vi gör en vandring längs en 
del av åsen och upptäcker spåren som finns 
efter de generationer som bott och verkat 
här i mer än fem tusen år. Talar om naturen 
på åsen och samspelet mellan människan 
och naturen under årtusendena och vår 
egen plats och roll i allt detta som nutids-
människor.
Anmäl om du vill gå bägge slingorna, eller 
bara en, samt om du vill ha lunch på Cafét.
Startplats: Café Anund vid Anundshög.
Tid: 10.00 (norr) samt 13.30 (syd, lättare att 
gå). Lunch/Picknick 12.30. Sluttid 16.00.
Kontakt & Föranmälan: Rolf Grahn roffe.
grahn@bredband.net  070-625 99 51.
Ledare: Roine Andersson, Annelie Öster 
Friberg.
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Ba-
delunda Hembygdsförening, Turistfören-
ingen, Vandrarringen, Gideonsbergskyrkan 
och Studiefrämjandet.

Naturnatta vid Sågdammen, 
Skultuna
Vi firar världsmiljödagen , instiftad av FN,  
med en vandring vid Sågdammen, en runda 
med bl.a. bäverskådning och näktergal. Egen 
matsäck. Tänk på att kvällen kan bli kylig.
Tid/Plats: Samling kl. 19.00 på Bryggare-
gårdens parkering eller Sågdammens P 
vid gamla järnvägsbron kl. 19.30. Åter efter 
solens nedgång c: a kl. 22.30.
Kontakt:  Bengt Jönsson
Guide: Gert Eriksson, Skultuna 
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Familjedag vid 
vattnet! 
Följ med och håva efter 
småkryp i vattenbrynet! 
Vi hoppas fånga dag-
sländor, musslor, sötvat-
tengråsuggor och maskar. 
Har vi tur lyckas vi fånga fisken stensimpa! 
Barn i alla åldrar kan vara med och leta i 
vattenbrynet. Vi bjuder på grillad korv med 
bröd. Vi håller till strax nedanför Falken-
bergska Kvarnen i Västerås.
Klädsel: Stövlar och kläder efter väder
Tid/ plats: Samling 11:00 utanför Falken-
bergska kvarnen. Beräknat slut c: a 13:00
Ledare: Johan Axnér
Kontakt/ anmälan: Ida Jönsson ida.
helena.j@gmail.com 
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Lördag 26 maj

Tisdag 5 juni

Söndag 10 juni 

Grodornas vandring på 
Djäkneberget
När frosten och tjälen släppt, vandrar gro-
dor 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: 20:30 - c:a 22:00.
Plats: P vid vattentornet på Djäkneberget
Kontakt och anmälan: Bengt Jönsson
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Earth Hour
Dags igen för 
miljontals männi-
skor att visa sitt 
engagemang ge-
nom 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 

Årsmöte Västeråskretsen 
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Efter för-
handlingar och fika berättar Anna Malm-
ström, vår länsordförande, från sin resa i 
södra Indien. Det blir bilder och personliga 
reflektioner från en resa bland te-plantager, 
kardemummaodlingar, linsgrytor, solenergi-
anläggningar, skräpiga stränder och vänliga 
människor. 
Eventuella motioner skall ha inkommit 
skriftligen senast 4 mars till styrelsen.
Plats: Kyrkbacksgården, Västra kyrkogatan 10. 
Tid: 18:30 –21:00 
Kontakt/ anmälan: Bengt Jönsson  

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



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

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.

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. 

Vi söker folk till styrelsen!
Är du intresserad av natur-, klimat- och miljöfrågor? Vi 
arbetar för ett långsiktigt ekologiskt, socialt och eko-
nomiskt hållbart samhälle, där vi värnar om naturens 
resurser och biologiska mångfald och där vi lyckats 
begränsa klimatförändringen.  Hör gärna av dig till 
valberedningen , ordf. Johan Axnér. Se vår hemsida:
www.vasteras.naturskyddsföreningen.se 

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:


