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Vår- och sommarprogram 2020
Ordföranden har ordet
Det har blivit en vana att i den här spalten ta upp något om 
klimatet, miljön och Naturens resurser. Greta Thunberg satte 
verkligen fokus på klimatutsläppen och fick unga människor 
att engagera sig världen över. Klimatet har diskuterats på ett 
sätt som aldrig tidigare och politiker och företagare har enga-
gerat sig. Men det krävs också verklig handling och inte enbart 
en verbal bekännelse. Vi hoppas att den rörelse som Greta satt 
igång växer och får mer kraft för varje år.
Det senaste årtiondet och särskilt de senaste 5 åren är de var-
maste perioderna som uppmätts. De globala utsläppen ligger 
kvar på 38 - 40 Miljarder ton CO2 per år (Gton). 
För att ha någon chans att klara 1,5 graders målet så måste 
utsläppen halveras vart 6:e år från år 2020 för att vara nära noll 
senast år 2037, dvs 3 halveringar. För att klara 2 grader med 
rimlig chans krävs 3 halveringar till 2050, dvs intervall om 10 år. 
Utöver energiomställning och effektivisering, ökad bindning av 
koldioxid i skog etc, så måste vi världen över fånga in koldioxid 
och trycka ned i jordskorpan några tusen meter. Kostnaden 
uppskattas till 1000 kr per ton. Tekniken har ännu ej provats i 
en stor anläggning. 
2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utveck-
lingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 
2030 består av 17 globala mål och 169 delmål för en ekono-
miskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling att uppnås till 
2030. Målen bygger på de mest
omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har 
gjort och syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatföränd-
ringar och skapa fredliga och trygga samhällen.
Hösten 2019 var Grönstrukturplanen för Västerås ute på remiss. 
Genom hela planen betonas att grönområdena är viktiga ur 
sociala, ekologiska och ekosystemtjänst perspektiv.
Naturskyddsföreningen håller helt med om detta, dvs grönom-
råden är viktiga ur olika perspektiv: socialt (för rekreation, 
välmående och folkhälsa), ekologiskt (för biologisk mångfald) 

och som ekosystemtjänster (för att upprätthålla funktioner 
som gynnar människor). Naturskyddsföreningen vill trycka på 
att meningen ”säkerställa att dagens och framtidens invå-
nare får tillgång till tätortsnära gröna och rekreativa miljöer 
med livskraftiga ekosystem” också skall innebära att alla idag 
befintliga grönområden ska bevaras och utvecklas. Förtätning 
i staden får inte innebära intrång i befintliga grönområden och 
skall också innebära att grönområden/gröna stråk tillskapas i 
nya bostadsområden t.ex. Kopparlunden. 
Gymnastik- och idrottshögskolan publicerade 2018 en rapport 
som visar att 46 % av svenskarna i åldern 18 – 74 år har hälso-
farligt dålig kondition. Under tidsperioden 1995 –2017, dvs på 
22 år, har andelen vuxna svenskar med hälsofarligt dålig kondi-
tion ökat från 27 till 46 %, med en ökad risk för flertalet folk-
sjukdomar så som hjärt-och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. 
Vilket resultat vill vi se i en studie om 10 eller 20 år? Att locka ut 
fler i skog och mark är viktigt både för fysisk och psykisk hälsa. 
Forskningen visar att 80% av all vardagsmotion startar inom 
300 m från bostaden dvs stadens gröna områden behövs!
WHO, Världshälsoorganisationen, gav ut en rapport 2019 som 
visar att 80 % av skolungdomar mellan 11 och 17 år rör sig för 
lite. Det är en stor studie som gjorts i 146 länder. Studien, som 
baseras på frågor till 1,6 miljoner skolungdomar mellan 11 och 
17 år. WHO rekommenderar att ungdomar skall röra sig minst 
en timme om dagen. 
Avslutningsvis så vill jag uppmana er att gärna komma med 
förslag på utflykter, föredrag och andra aktiviteter. Vi behöver 
också fler som hjälper oss med någon aktivet t.ex. klädbytarda-
gen eller som kanske kan hjälpa till i styrelsen ett par år. Ibland 
måste vi avstå från aktiviteter eller att medverka vid evene-
mang pga resursbrist. Hör av er till mig och/ eller valbered-
ningen! Ni behövs! Tillsammans bygger vi en stark förening.
             Bengt Jönsson/ ordförande

Bild från toppen av Björnöbacken, augusti 2019



Skogen som väg till välbefinnande
I dagens samhälle lever vi alltmer bortkopp-
lande från naturen och dess upplevelser. 
Den psykiska ohälsan och stressrelaterade 
sjukdomar ökar. Forskare runt om i världen 
har påvisat att vi kan öka vårt välmående 
genom att återupptäcka och fördjupa vår 
kontakt med naturen. Annette Öhrn berät-
tar om forskningen inom området. 
Tid och plats: 18:00 – 19:30 Stadsbibliote-
ket, hörsalen
Inträde: Inget inträde
Arrangör: Annette Öhrn och hennes före-
tag Sakta in.

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, facklitte-
raturadelningen. OBS!
Inlämning: lördag 10.00 - 13.00
Klädbyte: lördag 11.00 - 14.00
Kontaktpersoner: Åsa Nordin, Moa Oliven-
sjö, Eva Matson.
Läs mer på: www.vasteras.naturskyddsfo-
reningen.se , www.bibliotek.vasteras.se
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Väs-
terås, Västerås Stadsbibliotek, Studiefräm-
jandet i Västmanland

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

Miljömässa 
Bygg bi- och stekelhotell. Många sorter 
finns det! De som behöver vår hjälp mest är 
de som bor för sig själva i små hål, och inte 
i stackar, kupor, skrymslen etc. Vi har borrar 
och lite andra verktyg och material på plats. 
Men kom gärna med egna verktyg och 
material att borra i; typ vedklabbar.
Plats: Stadsbiblioteket i Västerås
Tid: lördag 10.00 - 13.00
Kontakt: Roine Andersson, Moa Olivensjö.
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Västerås 
Stadsbibliotek, Studiefrämjandet Studie-
främjandet

Stig in!
Välkommen på en upplevelsevandring 
längs Badelundaåsens lättpromenerade 
stigar. Vi möter säkert några vårvarelser, tro-
ligen har även några sommarsorter anlänt. 
Start & Mål: Café Anund vid Anundshög. 
Möjlighet till lunch/fika - Ta gärna med 
egen matsäck.
Tid: 10.00 - 13.00
Kontakt och Ciceron: Roine Andersson
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Ba-
delunda Hembygdsförening och Studie-
främjandet.

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

Björnövandring
Det är biologiska mångfaldens dag, instif-
tad av FN. Vi hoppas på en fin vårkväll bland 
träd, buskar, blommor och fåglar. En lugn 
vandring där vi tar oss tid att titta på natu-
ren. Glöm inte fikat och tänk på att kvällen 
kan vara kylig!
Plats: Parkeringen vändplanen S:a Björnön
Tid: 17.00 och beräkna 2,5 timmar.
Kontakt: Gunnar Rosén
Ledare: Bengt Stridh, Gunnar Rosén.
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Bota-
niska Föreningen i Västmanland och
Studiefrämjandet.

Världsmiljödagen, 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
Guide: Gert Eriksson, Skultuna 
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Natursnokarträff 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
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Vilda blommornas dag
Ett nordiskt arrangemang initierat av de bo-
taniska föreningarna i norden. Lätt vandring 
i Engsös betesmarker, med en mycket rik 
flora av kärlväxter. Medtag fika!
Tid och Plats: Samling kl. 14:00 vid Bryg-
garegården för samåkning. alternativt vid 
P-platsen söder om bron till Engsö, 14:30.
Sluttid ca kl. 17.
Guide: Bengt Stridh (Botaniska Föreningen)
Kontakt: Bengt Stridh, Gunnar Rosén, Ingrid 
Åkerman
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Bota-
niska Föreningen i Västmanland och
Studiefrämjandet

Ängens dag på Engsö
Engsö hembygdsförening driver ett projekt 
i syfte att maximera artdiversiteten genom 
att bland annat hitta en bra balans av slåt-
ter och bete. Det blir härliga vandringar i 
några av ängarna sedda i sitt ekologiska 
sammanhang. Ta med matsäck!
Plats: Kl. 9:30 P vid Vallby friluftsmuseum 
för samåkning alt. kl.10:00 bron, Ängsö sund.
Tid: 10.00, beräkna ca 3 - 4 timmar.
Kontakt: Anders Torsten Hasselrot. Gunnar Rosén
Anmälan: Gunnar Rosén för samåkning.
Ledare: Anders Torsten Hasselrot (Engsö 
hembygdsförening)
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Engsö 
hembygdsförening 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, m.fl.
Arrangörer: 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! Ingår i Vallby Frilufts-
museums 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

Klimatmaxa! 
Kom och lyssna på Naturskyddsförening-
ens ordförande Johanna Sandahl. Vart är 
klimatet på väg? Utsläppen, koldioxidbudget 
och vad händer med målen 1,5 respektive 2 
grader? Konsekvenser för Sverige, jordbruk, 
skogsbruk, biologisk mångfald. Koldioxid-
lagring? Naturskyddsföreningen satsning 
”klimatmaxa”.
Tid och plats: 18:00 – 19:30, Stadsbiblioteket
Kontakt: Bengt Jönsson
Inträde: Inget inträde
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Fören-
ingen Norden i Västerås, Studiefrämjandet

Kulturnatta i Västerås 
Naturskyddsföreningen är med på Kultur-
natta tillsammans med Studiefrämjandet.
Tid: Preliminärt kl.16 - 20.
Plats: Vid stadsbiblioteket. Se hemsidan i höst.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Tranor & gäss, Hjälstaviken
Tusentals tranor och stora flockar av vitkin-
dad gås, grågås och sädgås.
Tid: 17:00 – 20:30
Anmälan: Bengt Jönsson, gärna mail. Minst 
5 deltagare krävs
Ledare: Bengt Jönsson
Samling: Hälla busshållplats 17:00 för sam-
åkning (7 kr/ person och mil) eller vid Hårby
parkeringen (söder Hjälsta by) ca: 17:45.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Stig in!
Upplevelsevandring längs Badelundaåsen.
Start & Mål: Café Anund vid Anundshög. 
Tid: 10.00 - 13.00
Ledare: Roine Andersson, Annelie Öster-
Friberg
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Ba-
delunda Hembygdsförening och Studie-
främjandet

Natursnoksträff på Björnön
Vi letar svampar, tittar i luppar, letar efter
småkryp och så leker vi förstås. 
Tid och plats: kl. 11.00 vid P-platsen vid 
busshållplatsen på Björnön, mittemot
Björnögården. Beräknat slut ca 13.30.
Anmälan och kontakt: Ingrid Åkerman 
Ledare: Ingrid Åkerman, Lina Salomonsson, 
Ylva Norén

Bland isberg och pingviner - An-
tarktisk, den vita kontinenten
Jonas Westberg berättar och visar bilder 
och filmer från sin äventyrskryssning till 
Antarktis. Vi kommer att få möta pingviner, 
sälar och valar, allt toppat med is och snö.
Tid och plats: 18:00 Stadsbiblioteket, 
Inträde: Inget inträde
Arrangör: Jonas Westerberg, Västerås 
stadsbibliotek

Tisdag 18 februari

Måndag 16 mars

Vår- och sommarprogram 2020

Cirkulär Kemi, Resan från kemi-
panik till cirkulär ekonomi.
Magnus är ekotoxikolog och har jobbat 
med kemikalier och hållbarhetsperspekti-
vet sedan början av 80 talet. Magnus är 
bl. a medförfattare till SNF:s årsbok ’Den 
flamsäkra katten’. Ikväll ger han sin insikts-
fulla version hur det hållbara samhälet 
skulle kunna se ut och hur man kan planera 
för att genomföra det. 
Tid och plats: 18:00 – 20:00, Stadsbiblioteket
Kontakt: Anders T Hasselrot
Inträde: Inget inträde
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, 
Studiefrämjandet

Årsmöte Västeråskretsen
Det blir årsmötesförhandlingar, fika och 
föredrag/ bildvisning.
Eventuella motioner skall ha inkommit 
skriftligen senast 1 mars till styrelsen.
Föredrag: Hur kan Naturskyddsföreningen 
bevaka och skydda Mälaren, med Anders 
Torsten Hasselrot (Engsö hembygdsförening)
Plats: Kyrkbacksgården, Västra kyrkogatan 10
Tid: 18:00 – 21:00
Anmälan: Bengt Jönsson

Onsdag 25 mars

Lördag 28 mars

Lördag 28 mars

Lördag 28 mars
Lördag 16 maj

Torsdag 21 maj

Fredag 22 maj

Fredag 5 juni

Söndag 7 juni

Söndag 14 juni 

Lördag 1 augusti

Lördag 5 september

Söndag 6 september

Tisdag 8 september

Lördag 14 september

Måndag 16 september

Lördag 19 september

Söndag 27 september
Onsdag 18 mars 

Lördag 22 februari 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.
www.vastmanland.naturskyddsforeningen.se
Tid &plats: 9:00 – c:a 15:30 Herrfallet
Anmälan: Anna Malmström, anna.malmst-
rom@live.com (alt. tel. 070-6217579)
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet

Besök till Lumsån, Hedströmmen
Vi vandrar längs Lumsån och tittar på hur 
ån har blivit restaurerad efter flottningen 
med syfte att bevara både öringen och 
flodpärlmusslan. Vi besöker även den nu 
borttagna dammen vid Nedre Borgfors på 
eftermiddagen. Ta med egen matsäck.
Tid: samling 9:00 vid Vallby Museums P-
plats (alt. vid Malingsbo camping kl. 10:00).
Hemfärd c:a kl 15.
Klädsel: Lämplig för skogsvandring
Anmälan: Eduardo Medina senast den 5 
maj (minst fem personer krävs)
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Sportfiske 
för morgondagen (www.releasethefish.se),
Studiefrämjandet

Grodornas vandring - 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! Även via:
www.naturskyddsforeningen.se/vasteras
Tid: 20:30 - ca 22:00.
Plats: Parkeringen vid vattentornet på 
Djäkneberget
Anmälan: Bengt Jönsson (helst mejl)
Arrangör: Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet Studiefrämjandet

Lördag 25 april

Lördag 9 maj

Mitten av april

Kretskonferens med klimatfokus 
Med utgångspunkt i länets rykande färska 
Klimatstrategi, får vi koll på nuläget och 
diskuterar vad som behöver göras. Föredrag 
varvas med workshop, tillsammans med 
medlemmar från hela länet. I samband med 
lunchen blir det en promenad på gränsen 
mellan den sluttäckta deponin och den 
tätortsnära skogen.
Tid och plats: kl 10-15 ca, Återvinnarhuset, 
Gryta avfallsstation, Returvägen 20, Västerås
Kontakt: Anna Malmström, anna.malmst-
rom@live.com eller 070–6217579.
Presentation/ seminarieledare: Viktoria 
Vingmarker och Kristina Keyzer
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Väst-
manland, Studiefrämjandet

Från våren 2020 avser vi att ha en programtablå/ kalendarium på hemsidan som uppdateras efterhand 
som nya aktiviteter blir färdigplanerade. I januari samt i september så tas ett utdrag för att göra utskick 
till samtliga medlemmar. Det kan dock hända att ytterligare programpunkter kommer till efter tryckning.

Kortfattat om övriga aktiviteter i 
september. För mer info: 
www.naturskyddsforeningen.se/vasteras



”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:

Naturskyddsföreningen i Västerås
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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. 

Program/kalendarium 
på vår hemsida
Från våren 2020 avser vi att ha en pro-
gramtablå/ kalendarium på hemsidan 
som uppdateras efterhand som nya 
aktiviteter blir färdigplanerade. I januari 
samt i september så tas ett utdrag för 
att göra utskick till samtliga medlemmar. 
Det kan dock hända att ytterligare pro-
grampunkter kommer till efter tryckning
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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.


