
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. 
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Det här är styrelsen:

”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



TORSDAG 8 NOVEMBER

Vandringsleder och natur-
reservat i Västmanland
Mikael Proos, naturvårdshand-
läggare på Länsstyrelsen, inspire-
rar oss att besöka Västmanlands 
härliga natur. Han kommer bland 
annat att visa på hur man med 
hjälp av appen ”Västmanlands 
Naturkarta” kan hitta nya spän-
nande upplevelser. 
Föredragshållare: Mikael Proos, 
Länsstyrelsen
Tid och plats:18:00 – 19:00, 
Stadsbibliotekets hörsal
Arrangör: Länsstyrelsen, Stads-
biblioteket, STF och Naturskydds-
föreningen 

SÖNDAG 27 JANUARI

Natursnokatr 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: Kl. 11.00 - c: a13:30. 
Plats: Björnögården
Klädsel: Varma och oömma 
kläder efter väder.
Kontakt och anmälan: Ida 
Jönsson, ida.helena.j@gmail.com
Ledare: Ingrid Åkerman & 
Birgitta Dahle 
Arrangör: Naturskydds-
föreningen och Studiefrämjandet

TORSDAG 22 NOVEMBER

Studiebesök Kraft-
värmeverket
Fokus för besöket blir pannan 6 
med eldning av biobränsle och 
hushållsavfall, men vi får också 
information om t.ex bygget av 
panna 7 för biobränsle och trä-
avfall. Studiebesöket inleds med 
ett bildspel och därefter blir det 
rundvandring i anläggningen – 
bekväma skor och oömma kläder 
rekommenderas.
Obs, om någon är höjdrädd 
bör man meddela detta innan 
rundturen.
Tid: 18:30 – 21:00 
Plats: Södra Seglargatan 7. Åk in 
via Kraftvärmegatan (obs besöks-
adress för studiebesök). 
Kontakt / anmälan: Bengt 
Jönsson (gärna via mail)
Arrangör: Naturskydds-
föreningen, Studiefrämjandet

TISDAG 19 FEBRUARI

Grönska och hållbar 
stadsutveckling.  Skogens 
sociala värden. 
85 procent av Sveriges befolk-
ning bor i tätorter, varför den 
tätortsnära naturen har störst 
betydelse för människors möjlig-
het till rekreation, friluftsliv och 
kontakt med vilda växter och 
djur. 
Naturskyddsföreningen arbetar 
för att skogens biologiska och 
sociala värden ska bevaras. Det 
handlar om värden av betydelse 
för människors välbefinnande, 
hälsa, boende/livsmiljö, turism 
och där till hörande regional 
utveckling. Givetvis har även 
skogens biologiska och kulturella 
värden också ett socialt värde. 
Tid och plats: 18:30 – 20:30, 
Stadsbibliotekets hörsal. 
Presentation: Hannah Wallin, 
skogsavdelningen, naturskydds-
föreningens rikskansli    
Inträde: Inget inträde 
Kontakt / info: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskydds-
föreningen, Studiefrämjandet 
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SÖNDAG 28 OKTOBER

Skogsvandring i 
Bjurhovdaskogen
Västerås stadsplanerar norra 
delen av Finnslättenskogen. 
Istället vill de avsätta hela 
Bjurhovdaskogen till Stadsdels-
skog, det betyder att den ska 
sparas för omgivande bostads-
områdena som rekreationsskog. 
Skogen blir på så vis skyddad mot 
exploatering. 
Vi vandrar tillsammans med 
Lennart Gladh som har stor 
erfarenhet av naturvårdsarbete, 
och känner denna skog. Det finns 
motionsspår och vältrampad
stig att gå på, har vi tur hittar vi 
svamp, så ta med svampkorgen.
Kläder efter väder och fika/mat 
efter eget behov.
Plats: Arkeologgatan, i svängen 
där den tangerar Bjurhovdasko-
gen på lilla parkeringen i skogen. 
Busslinje 1, från Centralen kl. 
10:30, hållplats vid Bjurhovda 
centrum, gå Benvägen, förbi 
höghuset genom parken, vidare 
på Arkeologgatan till svängen 
ovan.
Tid: 11:00 - c:a 15-tiden. Det 
går att vända hem tidigare eller 
senare för den som önskar.
Kontakt: Gunnar Rosén 
076-78 78 598, ingen anmälan 
behövs. 
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen, Studiefrämjandet 

OKTOBER/NOVEMBER

Batteriutveckling
Elbilar och el-hybrider är hett nu. 
Medlemmar i Naturskyddsfören-
ingen i Västerås är välkomna på 
ett föredrag av professor Kristina 
Edström, en av Sveriges främsta 
batteriforskare. Hon leder en stor 
forskargrupp runt framtidens 
batterier. Hon berättar om läget 
inom batteriforskning i Sverige 
och i världen. Fokus blir på liti-
umjonbatterier och hur man kan 
effektivisera dessa. 
Föredragshållare: Professor 
Kristina Edström, Ångströmslab, 
Uppsala
Tid och plats:  17:30, Mälardalens 
högskola. Mer info kommer på 
hemsidan. 
Kontakt / intresseanmälan: 
Bengt Jönsson (helst mail). 
Deltagare: Medlemskap i Natur-
skyddsföreningen krävs
Arrangör: Elektriska klubben, 
Tekniska föreningen i Västerås

Teaterföreställning ”Nästan Människa”
20, 24, 25 & 27 NOVEMBER
En slags föreställning om livet, 
planeten och lite annat, av och 
med Anders Lerner. Vi lever i 
en tunn sfär runt vår planet. 
Här finns allt liv som vi känner 
till.  Människan kan bara leva 
i en liten del av den utan 
konstgjorda hjälpmedel.  Vi var 
några få från början. Nu är vi 
snart åtta miljarder. 
Plats: Teatercaféet. Mer info 
och köp av biljetter via: 
http://vastmanlandsteater.se/
forestallningar/ovrigaevenmang/
nastan-manniska.

Medlemmar i Naturskyddsför-
eningen har grupprabatt - gå 4 
betala för 3, vid bokning via tel. 
0765-692991. 
Anders Lerner sitter i styrelsen 
för Naturskyddsföreningen i 
Västmanland och har bl.a. varit 
teaterchef i Västerås.

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. 


