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Program höst-vinter 2020  
Version: S2 
 

Corona-pandemin. För alla föreläsningar planerar vi nu med både fysisk närvaro och att kunna sända 
digitalt med Zoom eller Google Meet dvs om man inte vill vara fysiskt närvarande pga. Covid-19 kan 
man se och höra föredraget ändå. De som vill vara med digitalt måste anmäla detta via mail till 
ansvarig för föredraget med Rubrik snf och datum. En länk skickas då ut för inloggning till digitala 
mötesrummet.  
På hemsidan meddelas om fysisk närvaro ställs in dvs vi möts bara digitalt.  

Uppdatera era mail-adresser. Vi planerar att under 2021 övergå till att i första hand skicka ut 
programbladen via mail och att lägga upp dem på hemsidan. Detta är bra ur miljösynpunkt och också 
bra ekonomiskt eftersom tryckning och utskick är kretsens enskilt största utgift. För att meddela eller 
uppdatera mail-adress kontakta rikskansliets medlemsservice på 

medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77. Sidan för medlemsservice hittar du på 
https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss.   
 

Lördag 19 september 
Stig in!  
Välkommen på en vandring längs Badelundaåsens lättpromenerade Natur- & Kulturstigar! 
Vi går i ”Coronakaravan” á la ”armbåges lucka” (typ 2 meter), med lagom stopp för lite 
biologiska konspirationer. Respirationsrekreation med andra ord. Löv utlovas. 
Start & Mål: Café Anund vid Anundshög. Möjlighet till fika/lunch på caféet kl. 11 – 16; ta gärna med 
egen matsäck. 
Tid: 10.00 - 13.00 för vandringen 
Kontakt: Roine Andersson, 073-039 67 97, roine55and@gmail.com  
Ledare: Roine Andersson  
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening och Studiefrämjandet  

 

Söndag 27 september 
Natursnokarträff på Björnön 
Höst i naturen! Vi pratar om vad som händer i naturen, letar svampar, tittar i luppar, letar efter 
småkryp och så leker vi förstås och har kul på vårt ”ställe” på Björnön. 
Ta med matsäck och kläder efter väder. 
Håll utkik på Facebook och 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. 
Anmälan och kontakt: Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se, rubrik snf och datum 
Ledare: Ingrid Åkerman, Lina Salomonsson, Ylva Norén 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet  
 

Vecka 40, lö 26/9 – sö 4/10 
Miljövänliga veckan. Begagnat är bäst.   
Naturskyddsföreningens landsomfattande aktivitet. I år under parollen "Ta vara på det vi har" fixar, 
lagar, vårdar, lånar och byter vi ägodelar.  
Bord med informationsmaterial och tips finns på stadsbiblioteket. Håll utkik på hemsidan och 
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Facebook om mer info.   
Kontakt: Moa Olivensjö, moaolivensjoo@gmail.com och Alexander Franzén  
alexfranzen75@hotmail.com .  
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet  

 

Söndag 4 oktober.  
Skogsvandring i Hemfallet, Västerås kommuns nyaste Naturreservat. 
Ligger mellan Tillberga och Skultuna, nära Julpa.  
Ett fantastiskt fint litet reservat, överraskande med branta berg och gamla stora träd, och opåverkad 
natur med ett flertal intressanta arter. Skogsmiljön är mycket fin, en verklig naturskog! En krävande 
vandring på ojämn mark med mycket stenblock och rötter att kliva på och över. Lite enklare 
bergsklättring ingår också. Ta med fika och förstås kläder efter väder. 
Tid och plats: Samling vid Åkarnas hus på Stenby kl. 10:00, slutar i skogen c:a 12:30.  
Anmälan och kontakt: Gunnar Rosén, gurosen@gmail.com, Rubrik snf och datum 
Ledare: Gunnar Rosén, Lars Bohlin  
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 

 

Lördag 17 oktober 
Vandring i Norra Rocklundaskogen 
Vi går spåret i Norra Rocklundaskogen med Coronaavstånd, stannar ibland och reflekterar över det vi 
ser. Här finns gamla tallar, stora aspar, skogsbryn med ekar och mycket annat. Lättgånget spår, alla 
kan vara med. Kläder efter väder. Glöm inte fika och svamppåse. Vi hoppas på en skön dag i skogen.  
Tid och plats: 10:00 samling vid Orienteringsklubbens P-plats Önstavägen 1. Åter kl 12 - 13.  
Busslinje 2 har avstigning Illervägen, linje 6 har närmaste avstigning Åshagen.  
Anmälan och kontakt: Gunnar Rosén gurosen@gmail.com, Rubrik snf och datum 
Ledare: Gunnar Rosén.  
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 

 

Måndag 26 oktober 
Naturbilder från Engsö  
Nu, när vi på allvar går in i vintermörkret kommer Engsöbon och biologen Anders lätta upp 
stämningen och visa oss sina bästa naturbilder från Engsö. Fokus kommer att ligga på blommor, 
insekter och landskap sammanvävda med naturhistoriska anekdoter. 
Tid och plats: 18:00 Stadsbiblioteket och via Google Meet. 
Presentation:  Anders T Hasselrot, biolog och ordf. Engsö Hembygdsförening  
Anmälan:  ath@knowledgediscovery.se , Engsö snf datum 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Engsö Hembygdsförening, Studiefrämjandet  

 
Onsdag 25 november  
Färnebofjärden – vår närmaste nationalpark  
Nu har äntligen en heltäckande bok om Färnebofjärdens nationalpark kommit ut! Det har blivit en 
riktig praktbok. Författare är Stig Holmstedt, fotograf Alf Linderheim och tecknare Jonas Lundin. Stig 
utgår från sin bok och berättar om nationalparken. Färnebofjärden vid Nedre Dalälven är en av 
Sveriges största nationalparker nedanför fjällen, med spännande vildmark och många sällsynta växt- 
och djurarter.  
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Tid och plats: 18:00 Stadsbiblioteket  
Presentation: Stig Holmstedt  
Inträde: Inget inträde  
Arrangörer: Västerås stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen i Västerås, Svenska turistföreningen i 
Västerås  
 

Måndag 7 december  
Mat, miljö och klimat  
Mat är livsnödvändig, samtidigt som produktion och konsumtion av mat är en stor bidragande orsak 
till negativ miljöpåverkan. Du får en bild om matens miljöpåverkan, och varför det är viktigt att se 
över dina matvanor. Hur kan du som individ hitta en egen väg till hållbarare matvanor i din vardag och 
gå från miljöoro till miljö- och matglädje. 
Tid och plats: 18:00 Stadsbiblioteket och via Zoom eller Google Meet. 
Presentation: Vesna Djokic, Livsmedelsingenjör och Miljövetare   
Anmälan: Vesna Djokic. vesna@sgvrecording.se, Rubrik snf och datum 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet  
 

Tisdag 19 januari 2021  
”Natur på andra sidan”.  
Vi får en presentation av natur och naturskydd på andra sidan Östersjön från Estland ned till RU-
Kaliningrad med viss tyngdpunkt på den fantastiska naturen i Kaliningrad. Vår guide är Lennart Glad 
som arbetat för WWF:s räkning i de Baltiska staterna i många år. 
Tid och plats: 18:00 Stadsbiblioteket och via Zoom eller Google Meet 
Presentation: Lennart Gladh, biolog, geofysiker och WWF vattenansvarig, 
Anmälan: Bengt Jönsson, bengt.eb.jonsson@gmail.com, Rubrik snf och datum 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 
 

Onsdag 17 februari 2021.  
Mälaren. Dricksvattentäkt för 2 miljoner.  
Anders T Hasselrot, Dr. i limnologi, jobbar med en idé om hur SNF kan agera mest effektivt för att 
bidraga till att skydda Mälaren. I kväll kommer han tillsammans med Lennart Gladh, biolog och bl.a. 
WWF vattenansvarig, att presentera problematiken med Mälaren som dricksvattentäkt och även 
presentera ett förslag (en idé) hur SNF skulle kunna agera och varför.    
Tid och plats: 18:00 Stadsbiblioteket och Google Meet 
Presentation: Anders T Hasselrot och Lennart Gladh.  
Anmälan: ath@knowledgediscovery.se, Rubrik snf och datum 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 

 

Onsdag 10 mars 2021 
Invasiva arter.  
Invasiva främmande arter hotar biologisk mångfald, rekreation och infrastruktur. Vilka arter har vi 
problem med i Västerås? Vad kan vi göra åt dem? Och vad kan och får kommunen göra? Hur ska vi 
förhålla oss ute i naturen och i trädgården?  
Tid och plats: 18:00 Stadsbiblioteket och via Zoom eller Google Meet.  
Presentation/ ledare: Kerstin Isaksson, stadsbiolog Västerås stad  
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Anmälan: Berit Karlsson bil.karlsson@gmail.com , Rubrik snf och datum 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Västerås Trädgårdssällskap och Studiefrämjandet 

 

Måndag 22 mars 2021  
Årsmöte Västeråskretsen.  
Vi planerar för att hålla en fysisk stämma där vi alla anpassar oss till Covid-19.  Slutligt beslut lämnas 
på hemsidan och via mail. Eventuella motioner skall lämnas till styrelsen senast den 1 mars. 
Tid och plats: 18:00 – 20.45 Kyrkbacksgården 
Årsmötesförhandlingar 18 – 19:15 sedan Fika 19:15 – 19:45  
Anmälan: Bengt Jönsson bengt.eb.jonsson@gmail.com Rubrik snf och datum 
Föredrag: Hållbara städer 19:45 – 20:45  
Presentation: Eduardo Medina, lärare och forskare på Mdh.  
Arrangörer: Naturskyddsföreningen  
 

 


