
”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.”

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 77www.vasteras.naturskyddsforeningen.se
Vi finns på Facebook:
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Det här är styrelsen:

Genom att sortera
spar vi på jordens resurser.

Tack för att du tömmer säcken
på Återbruket!

Illustratör: Tobias Flygar

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

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. 
Vi behöver fler som kan leda och vara guider vid utflykter/ 
vandringar. All hjälp är värdefull! Tveka inte, hör av dig till 
styrelsen! Fler aktiva gör föreningen starkare. Bengt Jönsson, ordförande

 
 

 
 

 
 



TISDAG 18 FEBRUARI

Cirkulär Kemi, Resan från 
kemipanik till cirkulär 
ekonomi
Magnus är ekotoxikolog och har 
jobbat med kemikalier och håll-
barhetsperspektivet sedan början 
av 80 talet.  Magnus är bl. a med-
författare till SNF:s årsbok ’Den 
flamlösa katten’. Ikväll ger han 
sin insiktsfulla version hur det 
hållbara samhället skulle kunna 
se ut och hur man kan planera 
för att genomföra det. Kemikalier 
måste riskbedömas och hanteras 
utifrån ett helhetsperspektiv och i 
det sammanhang där de används 
som funktionen i varor, jordbruk, 
läkemedel, livsmedel, industri 
mm och inte bara vid utsläpp-
skällan.
Tid och plats: 18:00 – 20:00, 
Stadsbiblioteket 
Kontakt: Anders T Hasselrot 
Presentation: Magnus Heden-
mark, ekotoxikolog 
Inträde: Inget inträde 
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen, Studiefrämjandet, 

SÖNDAG 20 OKTOBER

Naturpromenad i staden
Vi vågar utlova minst en insikt. 
Troligen handlar den om insekter.
Men vem vet; det kanske ligger 
fler insikter på lur? Vad är ”faga”? 
Vad är ”slåtter”? Vad är på ängen?
Plats: Start vid Domkyrkan och 
sedan en kort promenad till 
Minneslundarna.
Tid: kl. 14.00 – 16:00
Guider: Roine Andersson, Patrik 
Börjesson och ekoteologen Per 
Larsson.
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen och Studiefrämjandet.

ONSDAG 27 NOVEMBER

Strömmande vatten och 
biologisk mångfald 
Biologisk mångfald är avgörande 
för jordens livsuppehållande 
system och för vår nuvarande och 
framtida välfärd. Vi vill bredda 
förståelsen kring betydelsen av 
strömmande vatten för friska 
ekosystem och biologisk mång-
fald. 
Föreläsningen ger en tydlig 
bild av läget i och kring vat-
tendragen, med början ur ett 
globalt perspektiv för att landa 
i förutsättningarna som råder i 
våra hemtrakter. Föreläsningen 
är en kombination av prat, en del 
kortare filmer och några bilder. 
Tid och plats: 18:00 – 20:00, 
Stadsbiblioteket 
Kontakt: Eduardo Medina 
Presentation: Christer Borg, Ge-
neralsekreterare för Älvräddarna  
Inträde: Inget inträde 
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen, Studiefrämjandet, 

TISDAG 5 NOVEMBER

Boken om Henrik
Sten Andersson ornitolog och 
naturvän från Västerås, berättar 
utifrån sin och Jakob Martinells 
bok ”Boken om Henrik”. Henrik 
Johansson var en skogsarbetare, 
bygdekonstnär och ornitolog 
från Tärnsjö som vunnit respekt 
ända in i de fina salongerna för 
sin forskning om fåglar. Han kom 
i kontakt med flera av dåtidens 
”naturkändisar”, exempelvis Nils 
Linnman, Nils Dahlbeck och 
konstnären Gunnar Brusewitz.
Det blir föreläsning, uppläsning 
och bildvisning. 
Tid och plats: 18:00, Stadsbib-
lioteket
Presentation: Sten Andersson  
Inträde: Inget inträde 
Arrangörer: Västerås stadsbiblio-
tek, Västmanlands ornitologiska 
förening, Naturskyddsföreningen

TISDAG 21 JANUARI

Länsstyrelsen och Agen-
da 2030 
Agenda 2030, med de 17 globala 
målen, är ett samlat grepp för att 
skapa ekonomisk, social och eko-
logisk hållbarhet och utveckling 
världen över. Agendan är antagen 
av FN:s medlemsländer, däribland 
Sverige. Vi får veta hur Länsstyrel-
sen ska bidra till länets genom-
förande av Agenda 2030. 
Tid och plats: 18:00 – 19:30 
Stadsbiblioteket
Presentation: Åsa Sars, Länssty-
relsens samordnare  
Kontakt: Milad Fahimi
Inträde: Inget inträde 
Arrangörer: Naturskyddsfören-
ingen, Studiefrämjandet  

SÖNDAG 26 JANUARI

Natursnokarnas vinter-
utflykt 
Temat är vintern. Vilka djur är det 
som stannar kvar på vinterhalvå-
ret? Vad äter djuren då och vilka 
fåglar matar vi utanför fönstret? 
Vi ska snoka efter spår, leka lekar 
m.m. Vi tänder en värmande 
brasa och äter vår medhavda 
matsäck. Mer info på Facebook/
hemsidan när det närmar sig. 
KOM IHÅG: matsäcken, gärna 
varm dryck för kalla magar. 
Tid och plats: Kl. 11.00 vid P-
platsen vid busshållplatsen på 
Björnön mittemot Björnögården. 
Beräknat slut c: a 13:30. 
Klädsel: Varma och oömma 
kläder efter väder.
Anmälan och kontakt: Ingrid 
Åkerman: ingrid_akerman@
yahoo.se
Ledare: Ingrid Åkerman, Birgitta 
Dahle, Ylva Norén, Lina Salomonsson
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen och Studiefrämjandet
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SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Natursnokarträff på 
Björnön
Det är dags för höstens Natur-
snokarträff! Vad händer i naturen 
på hösten? Vi tittar på svampar, 
funderar över löven som faller, 
pratar om fåglar som flyttar, leker 
lekar och tittar i luppar, m.m. 
Kort sagt, vi har kul! Samling vid 
P-platsen vid första busshåll-
platsen på Björnön. Sen går vi 
en kort promenad upp till ”vårt” 
ställe vid sidan av motionsspåret. 
KOM IHÅG matsäcken! Mer info 
på Facebook/hemsidan när det 
närmar sig.
Tid och plats: Kl. 11.00 vid P-
platsen vid busshållplatsen på 
Björnön mittemot Björnögården. 
Beräknat slut ca 13.30.
Klädsel: Kläder efter väder.
Anmälan och kontakt: 
ingrid_akerman@yahoo.se
Ledare: Ingrid Åkerman, Birgitta 
Dahle, Ylva Norén, Lina Salomonsson.
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen och Studiefrämjandet

ONSDAG 16 OKTOBER

Besök på VAFAB Biogas-
anläggning 
På anläggningen rötas bioavfall 
från hushåll och restauranger 
tillsammans med vallgrödor från 
lantbrukare och fettavskiljarslam 
från storkök. Genom rötningen 
kan vi framställa både biogas och 
biogödsel. 
Tid och plats: Kl. 18.00 – 20.30. 
VafabMiljös anläggning, Gryta 
avfallsstation. 
Anmälan och kontakt: Bengt 
Jönsson, 
bengt.eb.jonsson@gmail.com
Ledare: Bengt Jönsson 
Guider: VafabMiljö 
Arrangör: Naturskyddsfören-
ingen och Studiefrämjandet

Tips Program på 
hemsidanNaturskyddsföreningen i 

Västerås lägger ut tips på 
olika evenemang som vi tror 
kan vara intressanta för våra 
medlemmar och som faller 
inom ramen för vår policy 
och verksamhet. 
Kolla på hemsidan samt på 
Facebook och Instagram. 

På vår hemsida lägger vi ut 
våra programblad för vår/
sommar och höst/vinter. 
Vi fyller också löpande upp 
med nya programpunkter 
efterhand som de blir 
beslutade. 

Natursnokarna

Det finns mycket spännande i 
naturen! I Natursnokarna upp-
täcker barn och deras vuxna na-
turen 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 
en vuxen med sig är välkomna.


