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Program för aktiviteter vår, sommar och höst år 2021 för NF Västerås  
Notera att för flertalet aktiviteter är Studiefrämjandet Uppsala Västmanland medarrangör. 

 

Viktigt med hänsyn till pandemin.  
 Alla föreläsningar och seminarier sker digitalt. Vi kommer inte ha några fysiska 

möten inomhus under våren och sommaren.  

 Avstånd 2 meter gäller för alla utomhusaktiviteter. Gäller ej inom familj eller sambos.  

 Personer som ”dagligen” umgås får ej bilda större grupp än 4 personer 

 Ingen samåkning får ske.  

 Eget fika medtages. Inget gemensamt fika för delning med andra (utom familjen).   

 Stanna hemma om du är förkyld.  

Förändras rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan programpunkter ställas in. Se 

alltid på vår hemsida för aktuell information.  

 
Onsdag 10 mars 2021 

Invasiva främmande 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: kl. 18.00 via Zoom 

Presentation/ ledare: Kerstin Isaksson och David Söderblom Tay, stadsbiologer Västerås stad  

Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 Obs! ej anmälan! 

Anmälan till  kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se. Ange ”Föredrag 10 mars” i ämnesraden så 

får du länken till mötet på eftermiddagen 10 mars. 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Västerås Trädgårdssällskap och Studiefrämjandet 

 
Måndag 22 mars  

Årsmöte Västeråskretsen.  

Årets kretsstämma blir digital med verktyget Zoom där man kopplar upp sig via dator eller där man 

kan ringa in. Ett mail med länk skickas ut till de som anmält sig. Eventuella motioner skall lämnas till 

styrelsen senast den 1 mars. 

Tid och plats: 18.00 – 20.45 via Zoom 

Årsmötesförhandlingar, fikapaus och föredrag 

Föredrag: Hållbara städer  

Presentation: Eduardo Medina, lärare och forskare på Mälardalens Högskola  

Anmälan: Bengt Jönsson bengt.eb.jonsson@gmail.com Rubrik: SNF årsmöte 2021-03- 22 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen  

 

Lördag 27 mars 

Earth Hour 

Dags igen för miljontals människor att visa sitt engagemang genom att släcka ljuset under en 

timmes tid, som en världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar. Earth Hour är en 

global manifestation 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  
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Lördagen 10 april 

Vi sköter en äng – Biologisk Mångfald i Staden 
Mycket verkstad – lite lagom snack. Välkommen att ge ett handtag! Vi fagar och gör fint  

och ser hur det blir när man slutar klippa en bit gräsmatta. Räfsor, krattor mm. finns. Tänk om vi råkar 

på en överraskning? 

Tid: 11.00 tills vi tröttnar. Ta gärna med matsäck. 

Plats: Badelunda kyrkskola (mitt emot kyrkan). 

Kontakt: Roine Andersson 073-039 67 97 

Anmälan: Ingen anmälan  

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening. 

 

Söndag 18 april 

Natursnokarträff – Titta på grodor 

Vi träffas på parkeringen vid vattentornet på Djäkneberget 11.00. 

Om vi har tur har grodorna vandrat från sina övervintringsställen till dammarna och vi får se dem i 

vattnet. Sen leker vi och upptäcker saker. 

Medtag egen matsäck! Välkomna alla natursnokare med en vuxen. 

Kontakt och anmälan: Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se  

Arrangör: Naturskyddsföreningen 

 

Lördag 24 april. Årsstämma för Naturskyddsföreningen i Västmanlands Länsförbund. 

 Det blir en digital stämma med Zoom. Tid: 10.00 – 12.00. Kallelse sker via mail samt info på 

hemsidan.  

 

Söndag 25 april,  

Besök i Naturreservatet Solviksskogen 

Ett litet nästan okänt naturreservat i Kärrbo socken, nära Lindö gård och Lindö gamla tegelbruk. Vi 

utforskar naturen här och upptäcker den gamla talldominerade skogen med rikt av död ved. Här finns 

ett antal rödlistade arter knutna till gammelskog. Kanske rikt fågelliv denna årstid? 

Medtag egen matsäck, och kläder efter väder. OBS! terrängvandring, ej iordningställda gångstråk. 

Tid/Plats: Vi träffas vid P-platsen nära Granngårdens butik på Hälla kl. 10.00 för gemensam färd till 

målet. Tillbaka ca 13.00 – 13.30 

Guide: Lars Bohlin och Gunnar Rosén 

Kontakt: Gunnar Rosén, 076-787 85 98 

Anmälan: Ingen anmälan 

Arrangör: Naturskyddsföreningen 

 

Torsdag 13 maj (Kristi Himmelsfärds dag) 

Vårmorgon vid Asköviken 
Gökotta med fågelskådning. Vår- och sommarfåglar 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 06.30, eller samling vid Vallby Friluftsmuseum 06.00 för gemensam 

färd till målet. Kvarstår restriktionerna kan vi inte erbjuda samåkning. 

Kontakt/ledare: Bengt Jönsson bengt.eb.jonsson@gmail.com  

Anmälan: Ingen anmälan 

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet  
 

Lördag 15 maj  

Stig in!  
Välkommen på en upplevelsevandring längs Badelundaåsens lättpromenerade stigar. Vi vandrar in 

våren med öppna sinnen. Kanske möter vi några underverk?!  

Tid: 10.00 – 13.00 
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Start & Mål: Café Anund vid Anundshög. Möjlighet till fika/lunch; ta gärna med egen matsäck. 
Kontakt: Roine Andersson, 073-039 67 97. 

Anmälan: Ingen anmälan 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening och Studiefrämjandet.  
 

Lördag 22 maj   

Björnövandring 

Biologiska mångfaldens dag, instiftad av FN. Vi hoppas på en fin förmiddag bland träd, buskar, 

blommor och fåglar. En lugn vandring där vi tar oss tid att titta på naturen och dess detaljer.  

Glöm inte fikat och kläder efter väder! 

Tid: 10.00 och beräkna ca 2 timmar 

Plats: Parkeringen vändplanen Södra Björnön, precis före bommen. 

Ledare: Bengt Stridh och Gunnar Rosén 

Kontakt: Gunnar Rosén, 076-787 85 98, gurosen@gmail.com 

Anmälan: Ingen anmälan 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Botaniska Föreningen i Västmanland och Studiefrämjandet. 
 

Fredag 5 juni, världsmiljödagen  

Naturnatta vid Sågdammen, Skultuna 
Vi firar världsmiljödagen med en vandring vid Sågdammen, en runda med bl.a. bäverskådning och 

näktergal. Egen matsäck. Tänk på att kvällen kan bli kylig. 

Tid/Plats: Samling kl. 19.00 på Bryggaregårdens parkering eller Sågdammens P vid gamla 

järnvägsbron kl. 19.30. Åter efter solens nedgång ca kl. 22.30. 

Guide: Gert Eriksson, Skultuna 

Kontakt: Bengt Jönsson bengt.eb.jonsson@gmail.com (070-2904020) 

Anmälan: Ingen anmälan  

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet  
 

Söndag 13 juni  

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 nedför Falkenbergska Kvarnen. Beräknat slut ca 13. 

Ledare: Johan Axnér 

Kontakt och anmälan: Ingrid Åkerman, ingrid_akerman@yahoo.se    

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 

 

Söndag 20 juni 

Vilda blommornas dag  

Ett nordiskt arrangemang initierat av de botaniska föreningarna i Norden.  

Lätt vandring i Engsös betesmarker, med en mycket rik flora av kärlväxter. 

Medtag fika! 

Tid och Plats: Samling 14.30 vid P-platsen söder om bron till Engsö, Sluttid ca 17.00. 

Guide: Bengt Stridh (Botaniska Föreningen)  

Kontakt: Bengt Stridh, Gunnar Rosén, gurosen@gmail.com, Ingrid Åkerman 

ingrid_akerman@yahoo.se 

Anmälan: Ingen anmälan 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Botaniska Föreningen i Västmanland och Studiefrämjandet 
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Lördag 1 augusti   

Ängens dag på Engsö  

Viktiga faktorer för ängens artrikedom är bete, slåtter och ’ekologiskt jordbruk’. Engsö 
hembygdsförening driver ett projekt i syfte att maximera artdiversiteten genom att hitta en bra balans 

av slåtter och bete och genom att variera mellan tidig och sen hävd. Det blir härliga vandringar i några 

av ängarna sedda i sitt ekologiska sammanhang. Ta med matsäck! 

Tid: 10.00. beräkna ca 3 – 4 timmar. 

Plats: Samling kl. 10.00 bron vid Ängsö sund. Vi kan inte erbjuda samåkning så länge pandemin 

fortgår. Se mer information på hemsidan. 

Ledare: Anders Torsten Hasselrot, Engsö hembygdsförening 

Kontakt: Anders Torsten Hasselrot. Gunnar Rosén 

Anmälan: Gunnar Rosén för ev. samåkning. gurosen@gmail.com 076-787 85 98 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Engsö hembygdsförening och Studiefrämjandet 

 

Lördag 4 september  

Svamputflykt  

Vi beger oss till en rikt givande (förhoppningsvis), särskilt utvald svampskog. 

Svampsektionens experter guidar oss i svamparnas värld. Delikatess, ätlig, oätlig eller supergiftig? 

Tid: 10.00, beräkna ca 3 – 4 timmar. 

Plats: Samling p-plats vid Vallby friluftsmuseum för gemensam färd (ev. samåkning) till skogen. 

Ledare: Sylvi Larhed 021-14 58 70, NF svampsektion m. fl. 

Kontakt: Gunnar Rosén, gurosen@gmail.com, Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se 

Anmälan: Ingen anmälan.  

Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 

 

Söndag 5 september  

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, med mycket folk och massor att titta på! 

Tid: 13.00 – 16.00 

Plats: Vallby Friluftsmuseum, lokal Missionshuset 

Ledare: Sylvi Larhed 021-14 58 70 

Kontakt: Gunnar Rosén, Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se 

Anmälan: Ingen anmälan 

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Vallby Friluftsmuseum 

 

Måndag 13 september  

Tranor och gäss vid Hjälstaviken.  
Det är ett härligt skådespel när tusentals tranor och stora flockar av vitkindad gås, grågås och sädgås 

(kanske 10 000) vid skymning flyger in från omgivande marker för övernattning i sjön och vassen. Ta 

gärna med fika. Klädsel efter väder, kvällen brukar vara kylig.  

Tid/Plats: 17.45 – 20 vid Hårby parkeringen (söder Hjälsta by).  

Samling: 17.00 vid Hälla parkering för gemensam färd / ev. samåkning. 

Ledare/kontakt: Bengt Jönsson 

Anmälan: Bengt Jönsson, bengt.eb.jonsson@gmail.com Minst 5 deltagare krävs 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet  

 

Lördag 18 september 

Stig in!  

Välkommen på en upplevelsevandring längs Badelundaåsens lättpromenerade stigar. Hur hörs hösten? 

Vart tar klorofyllet vägen? Vad är skillnaden på Blad och Löv? Vem andas ut när du andas in? Får  
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färger heta hur som helst? Hur…? 

Tid: 10.00 – 13.00. 

Start & Mål: Café Anund vid Anundshög. Möjlighet till fika/lunch; ta gärna med egen matsäck. 

Kontakt: Roine Andersson, 073-039 67 97. 

Anmälan: Ingen anmälan 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening och Studiefrämjandet. 

 

Söndagen 19 september 

Slåttergille! – Biologisk Mångfald i Staden. 

Vi slår vår lilla symboliska cirkel-äng som vi fagade i april. 

Liar mm finns, men ta gärna med egna verktyg! Så byter vi tips. 

Finns det en potentiell äng i din närhet? 

Tid: 10.00 – 13.00. Ta gärna med matsäck. Vi bjuder på slåtterdricka. 

Plats: Badelunda kyrkskola (mitt emot kyrkan). 

Kontakt: Roine Andersson 073 - 039 67 97. 

Anmälan: Ingen anmälan 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan.  

 

Söndag 26 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: 11.00 vid P-platsen vid busshållplatsen på Björnön, mittemot Björnögården. Beräknat 

slut ca 13.00. 

Ledare: Ingrid Åkerman, Lina Salomonsson och Ylva Norén 

Kontakt och anmälan: Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 
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