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Vår- och sommarprogram 2019
Ordföranden har ordet
Naturskyddsföreningen arbetar för ett långsiktigt ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, där vi värnar om 
naturens resurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
och där vi lyckats begränsa klimatförändringen. Vid riksstäm-
man 2018 så formulerade vi detta i Naturskyddsföreningens 
framtidsstrategi: Verksamhetsriktlinjer 2019 – 2022. Verksam-
hetsriktlinjerna är i första hand ett styrande dokument för 
riksföreningens arbete men är naturligtvis också vägledande 
för kretsar och länsförbund. De togs fram i dialog med med-
lemmarna direkt, vid rikskonferensen 2017 och vid möten med 
länsförbunden. De fem övergripande målområdena är: 

• Atmosfären, med ren luft och begränsad klimatpåverkan

• Landbaserade ekosystem, med livskraftig natur i skog och mark

• Akvatiska ekosystem, med livfulla vatten från källa till hav 

• Människan, miljökloka människor i hållbara samhällen 

• Föreningens resurser, en stark och inflytelserik organisation 

Naturskyddsföreningens arbete lokalt och centralt relaterar 
till de svenska miljökvalitetsmålen och till globala miljömålen 
antagna av FN. Men mål förpliktigar och år 2018 inträffade t.ex. 
”Over shoot Day” redan den 1 augusti. Det är 19 dagar tidigare 
än 2014! På 7 månader har vi förbrukat de naturresurser som 
jorden förmår producera på 12 månader! Utvecklingen går åt 
fel håll! Det krävs mycket större mod och vilja i världen hos 
politiker, regeringar, företag, jordbrukare, fiskare m.fl. att ställa 
om till att verka resurssnålt och cirkulärt. FN:s globala mål 
måste arbetas in i alla verksamheters planering. 
Lokalt hävdar Naturskyddsföreningen i remissvar på översikts-
planer och detaljplaner att de gröna områdena skall skyddas 
från bebyggelse. Grönområden har inte bara ett naturvärde 

utan även ett socialt och kulturellt värde. Grönområden, hur 
små de än är, har ett värde för rekreation, för naturupplevelse, 
för inspiration, för återhämtning och återställning. Forskning 
visar att 80% av friluftslivet utövas i områden vars tillträde 
ligger inom 300 m från hemmet. Detta är en mycket viktig 
aspekt som vi måste ta hänsyn till vid förtätning och föränd-
ringen av Västerås stad. Naturskyddsföreningen vill se ett slut 
på att man bygger höga hus tätt intill skogsbrynen. Det både 
förtar upplevelsen av skog och ger för stor skuggpåverkan. 
Tre år i rad har Naturskyddsföreningens årsbok handlat om 
omställning. ”Ägodela” år 2016, ”Omtänk” år 2017 och guide till 
”Ett hållbart liv ”2018. Den 19 februari kommer Hannah Wallin 
och berättar om Grönska och hållbar stadsutveckling, skogens 
sociala värden. Dagen efter, den 20 februari, kommer författaren 
till ”Ett hållbart liv”, Johanna Stål, för att berätta om boken och 
inspirera oss. Vi följer upp med klädbytardagen den 6 april. 
Liksom tidigare år så finns ett antal återkommande aktiviteter 
i skog och mark. 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 Naturskyddsför-
eningen jobbar eller bör jobba med. 
Avslutningsvis så vill jag uppmana er att gärna komma med 
förslag på utflykter, föredrag och andra aktiviteter. Men vi 
behöver också fler som hjälper oss med någon aktivet t.ex. 
klädbytardagen eller som kanske kan hjälpa till i styrelsen ett 
par år. Ibland måste vi avstå från aktiviteter eller att medverka 
vid evenemang pga. vi saknar personer för att bemanna. Hör 
av er till mig och/ eller valberedningen! Ni behövs! 
Tillsammans bygger vi en stark förening.

   Bengt Jönsson / Ordförande.

Bild från Svartådalens vandringsled mellan Skultuna och Västerås från maj 2018.



Klädbytardagen
Dags igen för Sveriges största klädbytardag! 
Har du fräscha kläder som inte används? 
Kom och byt till dig någon annans! En bra 
sak för både plånboken och miljön. 
Ta med dig 5 fina och rena kläder. För varje 
plagg får du en biljett som du kan byta mot 
ett nytt plagg. Det är helt gratis! 
Plats: Stadsbiblioteket i Västerås
Inlämning: lördag 10.00 - 13.00 
Klädbyte: lördag 11.00 - 14.00 
Kontaktpersoner: 
Åsa Nordin, nidronasa@gmail.com 
Anna Duberg anna.duberg@vasteras.se
Natalie Lindkvist natalie.c.lindkvist@gmail.com
Läs mer på:
www.vasteras.naturskyddsforeningen.se 
www.bibliotek.vasteras.se  
Arr: Naturskyddsföreningen i Västerås, 
Västerås Stadsbibliotek, Studiefrämjandet i 
Västmanland

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 är 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 
Anmälan: Om du vill samåka från 
Bryggargården
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet 

Naturnatta vid Sågdammen, 
Skultuna
Vi firar världsmiljödagen med en vandring 
vid Sågdammen, en runda med bl.a. bäver-
skådning 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 ca kl. 22.30.
Kontakt:  Bengt Jönsson (Anmäl om sam-
åkning önskas)
Guide: Gert Eriksson, Skultuna 
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Natursnokarträff - Familjedag vid 
vattnet! 
Följ med och håva efter småkryp i Svartån! 
Barn i alla åldrar kan vara med och leta i 
vattenbrynet tillsammans med en vuxen. 
Har vi tur lyckas vi fånga fisken stensimpa! 
Vi håller till vid Falkenbergska Kvarnen i 
Västerås. Ta med matsäck stövlar och gärna 
flytväst till barnen. Den medföljande vuxne 
ansvarar för barnens säkerhet.
Tid/ plats: Samling 11:00 nedför Falken-
bergska Kvarnen. Beräknat slut ca 13:00
Ledare: Johan Axnér
Kontakt/ anmälan: Ingrid Åkerman, 
ingrid_akerman@yahoo.se   
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Vilda blommornas dag
Ett nordiskt arrangemang initierat av de bo-
taniska föreningarna i norden. Lätt vandring 
i Ängsös betesmarker, med en mycket rik 
flora av kärlväxter. Medtag fika!
Tid och Plats: Samling kl. 14:00 vid Brygga-
regården för samåkning, sluttid ca kl. 17.
Guide: Bengt Stridh (Botaniska Föreningen) 
Kontakt: Bengt Stridh, Gunnar Rosén, Ingrid 
Åkerman 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, 
Botaniska Föreningen i Västmanland och 
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 ca 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, Missionshuset
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  

Kulturnatta i Västerås
Naturskyddsföreningen är med på Kultur-
natta tillsammans med Studiefrämjandet. Vi 
har information och berättar om förening-
ens verksamhet och prioriterade områden. 
Kom och diskutera aktuella frågor eller 
något specifikt du har på hjärtat. 
Tid: Preliminärt kl.18 - 21.
Plats: Ej bestämd. Se hemsidan i höst.
Arrangörer: 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, 
Studiefrämjandet 

Trädgårdsmyller – Att skapa en 
insektsträdgård
Hortonom Christina Winter har medverkat 
i många trädgårdssammanhang. Föreläs-
ningen utgår från boken Trädgårdsmyller 
– insekterna som hjälper dig att odla. Hon 
berättar om insekter som bl. a hjälper till 
med både pollinering och bekämpning av 
skadeinsekter. Det blir konkreta förslag på 
växter som gynnar mångfalden i trädgården.
Tid och plats: 18.30 – 21.30, Stadsbiblote-
kets hörsal
Presentation: Christina Winter hortonom
Kaffe och lotteri
Avgift: medlem 50 kr, icke medlem 75 kr
Ansvarig: Maria Schartau 073 719 79 69
Arrangörer: Västerås Trädgårdssällskap 

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 c: a 15:30.
För ytterligare information och anmälan se 
länsförbundets hemsida och Facebook. 
Tid: 9:00 – c:a 15:30 
Plats: Se Länsförbundets hemsida: 
www.vastmanland.naturskyddsforeningen.se 
Kontakt/ anmälan: Anna Malmström, 
anna.malmstrom@live.com 
(tel. 070-6217579)
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet 

Årsmöte Västeråskretsen 
Vi inleder kvällen med föredrag av Ingmar 
Skogar kl 18:00 (se ovan). Efter bildvisningen 
vidtar årsmötet, endast medlemmar, med 
gratis fika och därefter har vi årsmötes-
förhandlingar. 
Eventuella motioner skall ha inkommit 
skriftligen senast 1 mars till styrelsen.
Plats: Kyrkbacksgården, Västra kyrkogatan 10
Tid: 19:15 –21:00 
Kontakt/ anmälan: Bengt Jönsson

Tisdag 19 februari

Måndag 18 mars
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Grönska och hållbar stadsut-
veckling.  Skogens sociala värden. 
85 procent av Sveriges befolkning bor i 
tätorter, varför den tätortsnära naturen har 
störst betydelse för människors möjlighet 
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, Stadsbibliote-
kets hörsal. 
Presentation: Hannah Wallin, skogsavdel-
ningen, naturskyddsföreningens rikskansli    
Inträde: Gratis 
Kontakt / info: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Stu-
diefrämjandet 

SVENSK VÅR - när naturen är som 
vackrast
Gräsanden simmar längs iskanten. Rådjur 
och räv ger spår i den vattentyngda snön. 
Sångsvanarnas och tranornas trumpetande 
ljuder, de är på väg mot myrarna i norr. Blå-
sipporna blommar längs stengärdsgården 
och i dikeskanten slår hästhovarna ut. Snart 
är skogsbacken full av vitsippor. Det är vår!
Presentation: Ingmar Skogar, naturfotograf. 
www.skogars.se 
Tid och plats: 18:00 – 19:15, Kyrkbacks-
gården, Rudbeckiussalen 
Inträde: Gratis. Även för icke medlemmar.
Kontakt / info: Bengt Jönsson
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, 
Studiefrämjandet 

Lördag 6 april

Torsdag 30 maj

Onsdag 5 juni 

Söndag 9 juni 

Söndag 16 juni  

Lördag 31 augusti

Söndag 1 september 

Lördag 14 september 

Måndag 16 september 

Torsdag 11 april

Lördag 27 april

Måndag 18 mars 

Mitten av april

Lördag 30 mars

Onsdag 20 februari 

Stig in! Badelundaåsen
Vi går en upplevelsevandring längs 
Badelundaåsens stigar, samspråkar oss fram 
och upptäcker värden. 
För det finns väl inget som är värdelöst? 
Startplats: Café Anund vid Anundshög. 
Möjlighet till fika/lunch. 
Tid: 10.00 – 13.00. 
Kontakt: Roine Andersson, 073-039 67 97 
roine55and@gmail.com 
Ledare: Roine Andersson, Annelie Öster 
Friberg. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Ba-
delunda Hembygdsförening och Studie-
främjandet 

Råbyskogen
I Råbyskogen tittar vi framför allt på de 
konsekvenser det blir om kommunens ex-
ploateringsplaner vid f.d. Stenkumlaskolan 
går igenom. Men vi går en runda runt och 
upptäcker vad som finns i vår fina stads-
delsskog, de olika naturtyperna och dess 
flora och fauna. Kanske kan vi få med en 
representant från kommunen? 
Tag med: Kläder efter väder och fika för de 
som önskar.
Plats: F.d. Stenkumlaskolan
Tid: 18.00 - 20.00
Kontakt och ledare: Gunnar Rosén
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Björnövandring
Vi hoppas på en fin vårkväll bland träd, 
buskar, blommor och fåglar. En lugn vand-
ring där vi tar oss tid att titta på naturen. 
Glöm inte fikat och tänk på att kvällen kan 
vara kylig!
Plats: Parkeringen vid Björnöbadet
Tid: 17.30 och beräkna 2,5 timmar.
Kontakt: Gunnar Rosén
Ledare: Bengt Stridh, Gunnar Rosén. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, 
Botaniska Föreningen i Västmanland och 
Studiefrämjandet

Lördag 18 maj

Torsdag 16 maj

Torsdag 23 maj

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 
(helst mail)
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 

Ett hållbart liv
Johanna Stål, föreläsare och författare 
till Naturskyddsföreningens årsbok ”Ett 
hållbart liv”, berättar om tankarna bakom 
boken, vikten av kreativitet och medska-
pande. Hon berättar om sina favorittips ur 
boken och hur man kan göra det lättare att 
göra rätt. Vi får tips om bra sätt att inspirera 
och påverka andra till att leva och agera 
mer hållbart. 
Tid och plats: 18:30 - 20:00, Stadsbiblio-
tekets hörsal
Presentation: Johanna Stål, hållbarhetsjour-
nalist och chefredaktör för magasinet Camino 
Inträde: Gratis 
Kontakt / info: Therese Jäderberg Studie-
främjandet, tel. 0221-21230
therese.jaderberg@studieframjandet.se
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet 

Natursnokarna 
Det finns mycket 
spännande i naturen! 
I Natursnokarna upp-
täcker 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. 

Ordförande

V. ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant 1

Suppleant 2

Suppleant 3

Suppleant 4

Bengt Jönsson

Gunnar Rosén

Agneta Nilsson

Natalie Lindkvist

Eduardo Medina

Ida Jönsson

Ingrid Åkerman

Åsa Nordin

Annelie Öster-Friberg

Roine Andersson

Cecilia Carlhed

Milad Fahimi

070-2904020

076-7878598

070-7546284

073-5669933

073-9376761

073-3700313

073-9376761

070-6372652

070-6517510

073-039 67 97

076-2112826

072-5058391

bengt.eb.jonsson@gmail.com

gurosen@gmail.com

a.hedalv@gmail.com 

natalie.c.lindkvist@gmail.com

eduardo.medina@telia.se 

ida.helena.j@gmail.com

ingrid_akerman@yahoo.se

nidronasa@gmail.com

annelie.osterfriberg@telia.com

roine55and@gmail.com

kontakta_cecilia@live.se

miladfahimi@live.se

Klimat, Energi, Miljö

Skog

Miljö

Natur, miljö

Natur, Natursnokar

Natur, Natursnokar

Miljö, Handla MiljöVänligt

Natur, Handla MiljöVänligt

Miljö, hälsa

Hemsida, Miljö

Det här är styrelsen:

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 


