
 

Höst-och vinterprogram 2021 
 
Ordföranden har ordet.  

Efter nästan två år med digitala möten och strikt avstånd mellan människor ser vi nu fram 

emot att åter kunna träffas, både på föredrag och ute i naturen. Vi gör en mjukstart med 

fysiska föredrag som också går att följa digitalt och tänker fortfarande på att hålla avstånd 

till varandra. I höstens program har vi en mängd aktiviteter av varierande karaktär men 

som alla passar in på vad Naturskyddsföreningen skall verka för: ett långsiktigt ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, där vi lyckas begränsa klimatförändringen. 

 

Liksom våren 2021 har vi ett två-sidigt programblad i A4 format.  För alla aktiviteter har vi 

tagit bort bl.a. den beskrivande texten. En fullständig beskrivning med kontaktuppgifter, 

anmälan mm finns på vår hemsida www.vasteras.naturskyddsforeningen.se/.  

 

Uppdatera era mailadresser!  

Det två-sidiga Programbladet skickas också digitalt till alla medlemmar. Men vi saknar 

mail till ca 400 medlemmar. För att meddela eller uppdatera mail-adress kontakta 

rikskansliets medlemsservice på: medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77.  

Välkomna till en höst fylld med aktiviteter med Naturskyddsföreningen i Västerås. 

Bengt Jönsson, ordförande  

 

 

 

 

 

Avsändare:  
Naturskyddsföreningen 
i Västerås  
c/o Bengt Jönsson  
Vidars väg 2  
72355 Västerås 

 

 

 

  
 

V 

 
 

 
 

 

Vi behöver fler ledare till 
Natursnokarna. Idag är Ingrid 
ensam för att både planera 
och leda denna verksamhet. 
Man behöver vara två eller tre 
personer för att bolla idéer 
och ta fram material. Hör av 
er till Ingrid eller ordförande. 

Hela styrelsen finns på vår hemsida.  

Ordf. Bengt Jönsson, 070-290 40 20 

bengt.eb.jonsson@gmail.com  

V.ordf. Gunnar Rosén, 076-787 85 98 

gurosen@gmail.com  

Sekr. Berit Karlsson, 070-663 15 60 

bil.karlsson@gmail.com  



Program för aktiviteter höst och vinter år 2021/ 2022 för NF Västerås  
Arrangörer är, där inget annat anges, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 
Uppsala Västmanland. Anmälan: helst via mail, och skriv i ämnesraden NF 2021-xx-yy och 
rubriken. Är det en digital aktivitet så skickas en länk senast på fm dagen för aktiviteten. 
 
Lördag 18 september. Stig in!  
Höstvandring längs Badelundaåsens lättpromenerade stigar. Tid: kl. 10 – 13.  Start & 
Mål: Café Anund vid Anundshög. Kontakt: Roine Andersson, 073-039 67 97. Arrangörer: 
Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening och Studiefrämjandet 
 
Söndag 19 september. Slåttergille! – Biologisk Mångfald i Staden.  
Vi slår vår lilla symboliska cirkel-äng som vi fagade i april. Tid och plats: kl.10 – 13.  
Badelunda kyrkskola.  Kontakt: Roine Andersson 073-039 67 97. Arrangörer: 
Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening och Studiefrämjandet 
 
Söndag 26 september. Natursnokarträff på Björnön.  
Höst i naturen! Vi letar svampar, tittar i luppar, letar efter småkryp. Tid och plats: kl.11.00 
vid P-platsen vid busshållplatsen på Björnön, mittemot Björnögården. Kläder efter väder.  
Kontakt och anmälan: Ingrid Åkerman, ingrid_akerman@yahoo.se  
 
Söndag 10 oktober. Naturvandring vid Johannisberg. Lätt vandring på spåret, vi tittar på 
bygget av nya våtmarksområdet. Tid och plats: 10. Lövuddens parkering. Kontakt, ledare och 
anmälan: Gunnar Rosén, gurosen@gmail.com. Övrig ledare: Lars Bohlin.  
 
Onsdag 20 oktober. Mälaren – Dricksvattentäkt för 2 miljoner. Hur kan och skulle vi kunna 
agera för att skydda Mälaren, vårt dricksvatten.  Tid och plats: kl. 18.30 Hörsalen, 
Stadsbiblioteket och via Zoom.  Kontakt, presentation och anmälan: Anders T Hasselrot 
senast 10 oktober ath@knowledgediscovery.se  . Skriv ’Mälaren, dricksvatten för 2 miljoner 
fysiskt eller virtuellt’ i ämnesraden. Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Ängsö 
Hembygdsförening och Studiefrämjandet  
 
Onsdag 27 oktober. Den hållbara familjen - En föräldraguide för blivande planetskötare.  
Hur kan småbarnsföräldrar minska sin miljöpåverkan? Några tips på vägen. Enkelt att komma 
i gång! Bebis på pottan i stället för engångsblöjor. Begagnat i stället för nytt. Smarta sätt att 
få barnkläder att hålla längre. Tid och plats: kl. 18.30 – 20. Studiefrämjandet, Pilgatan 8C och 
digitalt via Zoom. Presentation: Maria Nelénius, miljöingenjör, småbarnsförälder. Kontakt 
och anmälan: Bengt Jönsson, senast 25/10, bengt.eb.jonsson@gmail.com.  
 
Onsdag 17 november. Färnebofjärden – vår närmaste nationalpark.  
Nu har äntligen en heltäckande bok om Färnebofjärdens nationalpark kommit ut! 
Författaren Stig Holmstedt berättar om boken och dess tillkomst. Tid och plats: kl. 18. 
Hörsalen, Stadsbiblioteket Västerås. Inträde: Inget inträde Arrangörer: Västerås 

stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen i Västerås och 
Studiefrämjandet  
 
Tisdag 23 november. Folkhälsa, klimat och ekologisk hållbarhet.  
Föreläsningen ger en översikt av folkhälsa och hur den är beroende av ekologisk håll-
barhet och eskalerande klimatkris. Tid: kl. 18.30 – 20.00. Digitalt via Zoom. Presentation: 
Tua B Frank har kandidatexamen i folkhälsovetenskap och har varit aktiv i Fridays for 
Future. Kontakt och anmälan: Bengt Jönsson senast 26/11, 
bengt.eb.jonsson@gmail.com.   
 
Onsdag 15 december. Klimat och Klimatanpassning.  
”Vad påverkar och förändrar klimatet? Klimatsituationen för Västmanland”?  Hur kan 
samhället anpassas till det förändrade klimatet?  
Tid och plats: kl. 18.30 – ca 20. Hörsalen, Stadsbiblioteket och digitalt via Zoom.  
Presentation/ ledare: Zandra Camber, Klimathandläggare, Länsstyrelsen. Kontakt och 
anmälan: Bengt Jönsson, senast 13/12, bengt.eb.jonsson@gmail.com. Arrangörer: 
Naturskyddsföreningen, Föreningen Norden i Västerås och Studiefrämjandet.  
 
Torsdag 20 januari. Västmanland i ord och bild. Naturfotograferna Christina Lindquist och 
Anders Sundqvist visar bilder på naturen i Västmanland. Tid/plats: kl.18.30 – 20.30, Hörsalen, 
Stadsbibliotek. Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 
 
Söndag 6 februari. Natursnokarnas vinterutflykt. Temat är vintern. Tid/plats: kl. 11 vid P-
platsen på Björnön mittemot Björnögården. Beräknat slut c: a kl. 13.30. Klädsel: Varma och 
oömma kläder efter väder. Kontakt, ledare och anmälan: Ingrid Åkerman, 
ingrid_akerman@yahoo.se  
 
Onsdag 16 februari. Småskaligt lant-och skogsbruk och naturvårdsdialog.  
Hur får vi ihop, hållbarhetsfrågor, ett småskaligt lant- och skogsbruk, biologisk mångfald och 
klimatet. Hur koppla till Agenda 2030. Tid och plats: kl. 18.30 - 20, Studiefrämjandet, Pilgatan 
8C.  Presentation / ledare: Annette Westerberg, bl.a. LRF hållbarhetsambassadör. Kontakt 
och anmälan: Bengt Jönsson, senast 10/2, bengt.eb.jonsson@gmail.com  
Naturskyddsföreningen, LRF och Studiefrämjandet 
 
 
 


