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Program för aktiviteter höst och vinter år 2021för NF Västerås  

Notera att för flertalet aktiviteter är Studiefrämjandet Uppsala Västmanland medarrangör.  

Vi kommer för flera aktiviteter att ha ett krav på minst 5 deltagare för att genomföra den.  

Anmälan: 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.   

 

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: Kl. 17.45 – 20. Samling: Kl. 17.00 vid Hälla parkering för gemensam färd / ev. samåkning eller 

vid Hårby parkeringen (söder Hjälsta by) ca Kl. 17.45.  

Ledare och anmälan: Bengt Jönsson, bengt.eb.jonsson@gmail.com eller 070-290 40 20  

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 

färger heta hur som helst? Hur…? 

Tid: Kl. 10 – 13. Start & Mål: Café Anund vid Anundshög. Möjlighet till fika/lunch. Ta gärna med 

egen matsäck.  

Kontakt, anmälan: Roine Andersson, roine55and@gmail.com, 073-039 67 97 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening och Studiefrämjandet. 

 

Söndagen 19 september   

Slåttergille! Biologisk mångfald i staden. 

Vi gör fint i det som nu heter Badelunda Skolträdgård! Ängen vi fagade i april slår vi med en 

knackelie, eller en enhandslie. Prova på! Andra verktyg finns till hands. Vi har även Vernissage av de 

skolexempel som nu finns på plats för att få till mer Biologisk Mångfald i Staden; ett stenröse, en 

bibädd och, inte minst, en damm. 

Plats: Badelunda kyrkskola (mitt emot kyrkan). 

Tid: Kl. 10.00 tills vi tröttnar. Ta gärna med matsäck. Vi bjuder på slåtterdricka. 

Kontakt, anmälan: Roine Andersson roine55and@gmail.com, 073-039 67 97. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening, Studiefrämjandet. 

   

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. Ta med matsäck och kläder efter väder. Håll utkik på 

Facebook och hemsidan när det närmar sig. 

Tid och plats: Kl. 11 vid P-platsen vid busshållplatsen på Björnön, mittemot Björnögården. Beräknat 

slut ca Kl. 13. 

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

Övriga ledare: Lina Salomonsson, Ylva Norén och Ki Neuendorff  

Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet  

 

Söndag 10 oktober   

Naturvandring på spåret vid Johannisberg.  
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Lätt vandring på spåret, vi tittar på bygget av nya våtmarksområdet i norra kanten, kollar in och 

diskuterar det vi hittar under färden. Kläder efter väder. Ta med valfri förtäring. Vi hoppas på en fin 

dag i stadsnära natur. 

Tid och plats: kl. 10. Samling vid Lövuddens Parkering. Busslinje 22 stannar i närheten.  

Kontakt, ledare och anmälan: Gunnar Rosén, gurosen@gmail.com                 
Övrig ledare: Lars Bohlin 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 

 

Onsdag 20 oktober   

Mälaren – Dricksvattentäkt för 2 miljoner 

Anders Hasselrot, Dr. i Limnologi jobbar med att ta fram hur SNF kan agera mest effektivt för att 

skydda Mälaren. I kväll kommer han redogöra för hur man skulle kunna agera och varför. 

Tid och plats: kl. 18.30. Hörsalen, Stadsbiblioteket och/eller via Zoom  

Anmälan: ath@knowledgediscovery.se senast den 10 oktober. Skriv ’Mälaren, dricksvatten för 2 

miljoner fysiskt eller virtuellt’ i ämnesraden 

Kontakt: Anders T Hasselrot anders.t.hasselrot@gmail.com  

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Ängsö Hembygdsförening och Studiefrämjandet  

 

Onsdag 27 oktober   

Den hållbara familjen - En föräldraguide för blivande planetskötare  

Hur kan småbarnsföräldrar minska sin miljöpåverkan?  Många känner att de vill agera men vet inte 

riktigt hur. Några tips på vägen. Enkelt att komma igång! Det handlar om bebis på pottan istället för 

engångsblöjor, om begagnat istället för nyproduktion, om smarta sätt att få barnkläder att hålla längre 

istället för normen idag med kill/tjejkläder i slimfitmodell mm. Utgångspunkt är ny bok med samma 

titel.  

Tid och plats: kl. 18.30 – 20.00.  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. Länken skickas 

senast 27/10 på förmiddagen. 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 

 

Onsdag 17 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, som varit en riktig eldsjäl i arbetet med nationalparksbildandet, har tillbringat över 3000 

dagar där sedan 1967. Han berättar om boken och dess tillkomst till Alfs fina foton.  Följ med på en 

upptäcktsfärd i denna unga nationalpark med sina vida örika fjärdar, forsområden, våtmarker, 

vandringsstigar och gammelskogar. 
Tid och plats: kl. 18.00. Hörsalen Stadsbiblioteket  
Arrangörer: Västerås stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen i Västerås, Svenska turistföreningen i 

Västerås, Studiefrämjandet 

 

Tisdag 23 november  

Folkhälsa, klimat och ekologisk hållbarhet.  

Föreläsningen ger en översikt av folkhälsa och hur den är beroende av ekologisk hållbarhet. Under en 

timme ställs erkända hälsorisker i proportion till effekterna av en nutida och eskalerande klimatkris. 

Coronapandemin lyfts som ett exempel på hur hela världen snabbt kan ställa om vid hot. 

Tid och plats: kl. 18:30 – 20:00.  Digitalt via Zoom.  

Presentation: Tua B Frank, har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap, och har varit aktiv i Fridays 

for Future.  

Kontakt och anmälan: Bengt Jönsson senast 20/11, bengt.eb.jonsson@gmail.com Länken skickas 

senast den 23/11 på förmiddagen. 
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Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 

 

Onsdag 15 december  

Klimat och Klimatanpassning 

”Vad påverkar klimatet och hur har det förändrats över tid? Hur ser klimatsituationen ut för 

Västmanland”?  Hur kan samhället anpassas till det förändrade klimatet?  

Tid och plats: kl. 18.30 – ca 20.00, Hörsalen Stadsbiblioteket och digitalt via Zoom.  

Presentation/ ledare: Zandra Camber, Klimathandläggare, Länsstyrelsen 

Kontakt och anmälan: Bengt Jönsson senast 13/12, beng.eb.jonsson@gmail.com Länken skickas senast 

den 15/12 på förmiddagen 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, Föreningen Norden i Västerås och Studiefrämjandet 

 
Torsdag 20 januari 2022  

Västmanland i ord och bild 

Naturfotograferna Christina Lindquist och Anders Sundqvist visar bilder på naturen i Västmanland och 

de djur som finns här. Christina fotograferar bl. a. mycket macro och visar de små detaljerna som vi 

inte alltid ser. Anders, som vann SM i Naturfoto 2020, är främst inriktad på fåglar med ugglor som 

specialintresse och naturen de lever i. 

Tid och plats: kl. 18.30 – 20.30. Hörsalen, Västerås stadsbibliotek. 

Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 

 

Söndag 6 februari 

Natursnokar vinterutflykt  

Temat för vinterträffen är spår i snö. Vilka djur är det som stannar kvar på vinterhalvåret? Vad äter älgen 

och vilka fåglar matar vi utanför fönstret? Vi ska snoka efter spår, leka lekar och fika. KOM IHÅG 

matsäcken, gärna varm dryck för kalla magar.  

Tid och plats: kl. 11.00 - c: a13:30. Björnögården. Klädsel: Varma och oömma kläder efter väder. 

 Kontakt och anmälan: Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se 

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 

 

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   

Föredraget kommer att följas upp med ett besök på Vreta gård senare under våren. 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen, LRF och Studiefrämjandet 
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