
Västerås Natur

Vår- och sommarprogram 2022
Ordföranden har ordet
Välkomna till ett nytt år med Naturskyddsföreningen i Västerås. 
Med start 2022 skickas programbladen ut inbladade i Sveriges 
Natur. Det är bra för vår ekonomi och för miljön. För flera aktivite-
ter har vi kortat av den beskrivande texten. En fullständig beskriv-
ning för samtliga aktiviteter inklusive kontaktuppgifter, anmälan 
mm finns alltid på hemsidan. Jag uppmanar alla er som inte får 
våra mail-utskick om aktuella programpunkter, att uppdatera era 
mail-adresser genom att kontakta rikskansliets medlemsservice 
på: medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77. Sidan 
för medlemsservice hittar du på: 
www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss 
År 2021 har varit händelserikt på flera sätt. Corona-pandemin har 
gjort att vi fick ha årsmötet digitalt liksom ett antal styrelsemöten. 
Föreläsningar och seminarier har ibland fått ställas in, ibland skett 
digitalt, eller i några fall både fysiskt och digitalt. Alla förändringar 
har meddelats på hemsidan och på Facebook.
Samarbetet med brf på Floragatan, där vi hyrt en lokal i mer än 
20 år, har fungerat mycket bra men vi behöver sänka lokalkostna-
derna. Vi har därför tecknat avtal med Studiefrämjandet Uppsala 
Västmanland om att använda deras lokaler på Pilgatan 8C för 

styrelsemöten och till några föreläsningar. Vi hyr även förrådsrum 
hos dem. I november blev flytten klar. 
När ni läser detta är det år 2022 och Naturskyddsföreningen 
i Västerås är inne på sitt 101:a verksamhetsår. Vi letar i gamla 
handlingar i Arkiv Västmanland och sammanställer lite historik 
med natur- och miljöhistoria kopplat till Västerås förändring. Läs 
mer om detta på sista sidan av programbladet. Naturligtvis blir 
det även en berättelse vid årsmötet i mars. 
Avslutningsvis vill jag komma med några uppmaningar: Kom 
med förslag till utflykter, föredrag och andra aktiviteter. Hjälp 
gärna till med någon aktivitet t.ex. klädbytardagen eller kanske 
som guide. Vi behöver bli fler aktiva. Dessutom: Håll koll på 
hemsidan och Facebook för det kan tillkomma nya aktiviteter 
löpande utöver vad som finns i programbladet. 
Naturskyddsföreningen behövs fortsatt som en kraft bland 
många för klimat, biologisk mångfald och en socialt- och 
ekonomiskt hållbar värld. 
Välkomna till ett nytt år med föreningen! 

Bengt Jönsson, ordförande.  

Bild från Rönnbyskogen mellan Skultuna och Västerås, mars 2021



Vår- och sommarprogram 2022

Torsdag 10 mars

Måndag 21 mars

Lördag 26 mars

Lördag 9 april

Mitten av april

Lördag 7 maj Söndag 5 juni

Söndag 21 augusti

Lördag 27 augusti

Lördag 3 september

Söndag 5 juni

Söndag 19 juni

Lördag 11 juni

Lördag 14 maj

Söndag 22 maj

Torsdag 26 maj

En söndag i april

Lördag 23 april

Söndag 24 april

Måndag 25 april

Lördag 26 mars

Mälarenergis Kraftvärme-
produktion
Tid: 18.00 – 21.00 Plats: Studiefrämjandet, 
Pilgatan 8C eller via Zoom. 
Kenta Nerén från Mälarenergi håller 
föredrag om kraft- och värmeproduktio-
nen från biopanna 5, 6 och 7 och de olika 
bränslena. Vi får också höra om ”termosen” 
samt lagring av varmvatten i bergrum. 
För deltagande via Zoom anmälan 
senast 8 mars: 
anmalan.nf.vasteras@gmail.com
Ange Mälarenergi i ämnesraden. 

Årsmöte Västeråskretsen. 
Kretsen fyller 100 år!
Tid: 18.00 – 20.45 Plats: Kyrkbacksgården, 
Västerås. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Före-
drag: Vi forskar i arkivet om föreningens 
första år. Något om 1900-talets miljö-
historia. 
Anmälan senast 15 mars: 
anmalan.nf.vasteras@gmail.com 
Ange Årsmöte i ämnesraden. 

Klädbytardagen
Inlämning: 10.00 –11.00 
Klädbyte: 11.00 –14.00 
Plats: Stadsbiblioteket i Västerås. 
Dags igen för Sveriges största klädbytar-
dag! Ta med dig 5 fina och rena klädes-
plagg.  För varje plagg får du en biljett 
som du kan byta mot ett nytt plagg. 
Det är helt gratis!

Vi fagar i Badelunda 
Skolträdgård
Tid: 10.00 tills vi tröttnar. Plats: Badelunda 
kyrkskola (mitt emot kyrkan). 
Vi städar och gör fint och ser hur det blir 
när man slutar klippa en bit gräsmatta. 
Räfsor, krattor mm. finns. Ta gärna med 
matsäck.

Grodornas vandring 
på Djäkneberget 
Tid: 20.30 – ca 22.00 
Plats: Parkeringen vid vattentornet på 
Djäkneberget. När frosten och tjälen 
släppt, vandrar grodor och vattensala-
mandrar i kvällsmörkret från sitt vinteride 
till dammarna för att leka. Du som är in-
tresserad kan anmäla dig så återkommer 
vi när det är dags. 
Anmälan senast 31 mars: 
anmalan.nf.vasteras@gmail.com
Ange Grodskådning i ämnesraden.
Följ även via:
www.naturskyddsforeningen.se/vasteras

Bussutflykt till Naturreservat 
Hälleskogsbrännan
Tid/plats: 9.30. Samling vid ABB Arena 
Nord, Rocklunda eller ca 10.00 vid Ramnäs 
kyrka. Vi kommer att upptäcka den enorma 
skillnaden efter den stora skogsbranden 
2014. Fåglar och andra djur som är nya för 
området har hittat hit, andra har försvun-
nit härifrån. Mycket intressant att få se 
utvecklingen. 
Anmälan senast 3 maj: 
anmalan.nf.vasteras@gmail.com
Ange Hälleskogsbrännan samt påstig-
ningsplats i ämnesraden.

Natursnokarträff 
Familjedag vid vattnet! 
Tid: 11.00 Plats: Nedanför Falkenbergska 
Kvarnen. Följ med och håva efter småkryp 
i Svartån! Barn i alla åldrar kan vara med. 
Kontakt/anmälan: Ingrid Åkerman
ingrid_akerman@yahoo.se   

Slåttergille!  
Tid: 10.00 – 13.00 Plats: Badelunda kyrk-
skola, mitt emot kyrkan. 
Vi slår ängen som vi fagade i april. Och lite 
annat vi hinner med. 
Matsäck är gott! Ta med egen.

Ängens dag på Engsö
Tid: 10.00 och beräkna 3 – 4 timmar.
Plats: Samling vid bron vid Ängsö sund.
Viktiga faktorer för ängens artrikedom är 
bete, slåtter och ”ekologiskt jordbruk”. Det 
blir härliga vandringar i några av ängarna, 
sedda i sitt ekologiska sammanhang. 
Ta gärna med matsäck!

Svamputflykt
Tid: 10.00 och beräkna ca 4 timmar. 
Plats: Samling vid ABB Arena Nord, Rock-
lunda. Vi beger oss till en rikt givande (för-
hoppningsvis), särskilt utvald svampskog. 
Svampsektionens experter guidar oss i 
svamparnas värld. Delikatess, ätlig, oätlig 
eller supergiftig? Kläder efter väder. Ta 
med fika el. dylikt. Ta även med en 
svampbok om du har.

Världsmiljödagen. Naturnatta 
vid Sågdammen, Skultuna
Tid/plats: 19.30 vid Sågdammens P vid 
gamla järnvägsbron eller 19.00 vid Bryg-
gargårdens parkering för ev. samåkning.
Åter efter solens nedgång ca 22.30. 
Vi firar världsmiljödagen med vandring 
vid Sågdammen, besök i fågeltornet och 
fika vid grillplatsen. 
Anmälan senast 3 juni: 
anmalan.nf.vasteras@gmail.com
Ange Sågdammen i ämnesraden.

Floraväkteri tillsammans. Vilda 
blommornas dag
Tid: 10.00 Plats: P-platsen vid Ängsö slott.  
För dig som vill hjälpa till med miljööver-
vakning. Vi hjälps åt att floraväkta några 
växtplatser för rödlistade växtarter på 
Ängsö. Kläder efter väder. Ta gärna med 
matsäck. Om du har, ta även med lupp 
eller förstoringsglas.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland är medarrangör vid alla aktiviteter. 
Dessutom samarbetar vi med andra aktörer vid några programpunkter.

BioBlitz Västmanland
Tid: 10.00 – ca 23.00 Plats: Södra Björnön. 
Vi inventerar flora och fauna inom ett 
begränsat område på södra Björnön. 
Du kan under dagen träffa ornitologer, 
botaniker, entomologer och många 
andra naturintresserade. Passa på att ta 
Naturfalken. Det finns även aktiviteter för 
barn mellan kl. 13.00 – 15.00. Var med hela 
dagen eller bara en stund. Grillar finns. Ta 
med egen matsäck, eller utnyttja food-
trucken som finns på plats.

Introduktion till floraväktarna 
Tid: 10.00 och beräkna ca 2 timmar. 
Plats: Parkeringen vändplanen Södra 
Björnön. 
För dig som vill hjälpa till med miljööver-
vakning.  Floraväkteriet innebär att kända 
växtplatser för hotade arter besöks regel-
bundet. Vid varje besök räknas hur många 
exemplar som finns av arten. Man noterar 
också eventuella hot mot växtplatsen 
eller växten. Kläder efter väder. Ta gärna 
med fika. Om du har, ta även med lupp 
eller förstoringsglas.

(Kristi Himmelsfärds dag) 
Vårmorgon vid Asköviken
Tid: 6.30. Plats: Askövikens parkering eller 
6.00 vid Bryggargården för ev. samåkning. 
Vår- och sommarfåglar har kommit och vi 
hoppas på fint väder med många fåglar 
och mycket fågelsång. 
Anmälan: 
anmalan.nf.vasteras@gmail.com
Ange Asköviken i ämnesraden.

Natursnokarträff – Titta på 
grodor
Tid: 11.00 –13.00  Plats: Vi träffas på 
parkeringen vid vattentornet på Djäkne-
berget. När grodorna vandrat till dammar-
na på Djäkneberget för att leka går vi på 
grodspaning och leker lekar. Vi återkom-
mer med datum när det är dags. 

Tips om friluftsliv
Tid: 10.00 och beräkna ca 2 timmar. 
Plats: Samling vid Björnögården. Detta 
är kursen för dig som vill: lära dig mer om 
allemansrätten, hitta i storskogen, lära 
mer om friluftsutrustning. Ta gärna med 
matsäck. 
Anmälan senast 20 april: 
anmalan.nf.vasteras@gmail.com
Ange Friluftsliv i ämnesraden.

Besök på Geddeholms gård 
Tid/Plats: 18.00 på Geddeholms gård eller 
kl 17.40 parkeringen Hälla (vid bussen) för 
gemensam färd/samåkning.
Marcus Skure tar emot oss och berättar 
om den ekologiska mjölkproduktionen 
och hur gården drivs som ekologiskt 
jordbruk. Max 25 personer. 
Anmälan senast 24 april: 
anmalan.nf.vasteras@gmail.com
Ange Geddeholm i ämnesraden.

Earth Hour
Vi släcker ljuset under en timmes tid, som 
en världsomspännande signal om att ta 
klimatfrågan på allvar. Tid: 20.30 – 21.30

Årsstämma för Naturskydds-
föreningen i Västmanlands 
Länsförbund
Tid: 10.00 – 16.00 Plats: Meddelas senare 
på hemsidan. 

Stig in! 
Tid: 10.00 – 13.00 Plats: Start & Mål vid 
Café Anund vid Anundshög. Vandring 
längs Badelundaåsens lättpromenerade 
stigar. Vilka vårtecken kan vi upptäcka?
Möjlighet till fika/lunch; ta gärna med 
egen matsäck.



Naturskyddsföreningens aktiviteter sker 
ofta i samarbete med Studiefrämjandet

021 – 10 17 70 
www.studieframjandet.se/vastmanland

På vår hemsida hittar du bl.a. remissvar, brev  
och yttranden till kommunen, miljödomstolen 

m.fl. och många intressanta länkar.

SNF riks hemsida:
www.naturskyddsforeningen.se

Medlemsfrågor:  08 - 702 65 77
www.vasteras.naturskyddsforeningen.se

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 familje-
dag med barnen. Eller varför inte guida/ hjälpa till med någon 
utflykt. 
Hjälp vid något enstaka tillfälle betyder mycket! Tveka inte, 
hör av dig till styrelsen! Fler aktiva gör föreningen starkare. 

Styrelsen:
Ordförande: Bengt Jönsson, 070-290 40 20,  bengt.eb.jonsson@gmail.com 
Vice ordförande: Gunnar Rosén, Kassör: Alexander Franzén, Sekreterare: Berit Karlsson
Övriga ledamöter:
Eduardo Medina, Moa Olivensjö, Vesna Djokic, Lars Bohlin. Anders Hasselrot
Suppleanter: 
Anneli Öster Friberg, Roine Andersson, Ingrid Åkerman, Bertil Svensson.
Kontaktuppgifter till styrelsen liksom uppgifter om valberedning och revisorer finns 
på hemsidan: www.vasteras.naturskyddsforeningen.se.  

Vi söker folk till styrelsen!
Är du intresserad av natur-, klimat- och miljöfrågor? Vi 
arbetar för ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbart samhälle, där vi värnar om naturens resurser och 
biologiska mångfald och där vi lyckats begränsa klimatför-
ändringen.  Hör gärna av dig till valberedningens ordförande 
Johan Axnér, 073-0295964 
Se vår hemsida:
www.vasteras.naturskyddsföreningen.se 

Vi finns på Facebook:
Naturskyddsföreningen 
i Västerås

Naturskyddsföreningen i Västerås 100 år!
När föddes vi? Det funderade vi på ett tag, för det var 
inte helt klart. Så, den 9 dec 2021 sitter jag på Arkiv 
Västmanland. Två föreningar hittas som kan sägas 
vara våra “föregångare”! Naturhistoriska Föreningen 
Linnea (1800-tal) och Naturvetenskapliga Föreningen 
Rudbeckia (1906-1947) var elevorganisationer vid 
Västerås Högre Allmänna Läroverk (nuv. Rudbeckianska 
gymnasiet). Jag hittar så protokollet där Västmanlands 
Naturvetenskapliga Förening bildas. I “Rudbecks” gamla 
geografisal samlas “ett 30-tal ledamöter”. Stadgar spikas 
och styrelse väljs. Årsavgiften blir 3 kronor. “§ 5 Höll lek-
tor Floderus ett med skioptikonbilder och konserverade 
naturföremål belyst föredrag om Västmanlands natur, 
utgörande en orienterande framställning  av landska-
pets geologiska bildning och utveckling, klimat, växt- 
och djurvärld samt första bebyggelse av människan.” 
Datum för protokollet? 13/4 1922!
Ergo, vårt hundrade verksamhetsår = anno 2021!            
På årsmötet 21 mars får ni en resumé av vår spännande 
historia!
Tips på nyårslöfte: Vi ska bli bättre på arkiveringsrutiner!
Så att det finns framtida arkiv att gräva i.

BioBlitz Västmanland 2022
BioBlitz är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt 
område. Vanligtvis äger den rum under 24 timmar och involverar experter 
och amatörer, som inventerar alla levande organismer inom området. 
Bioblitzar genomförs årligen över hela världen. De årliga resultaten ger 
ovärderliga data för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden. 
Det syftar även till att öka intresset för biologisk mångfald och förståelse 
för att skydda och vårda värdefulla områden. (ref. Wikipedia)

Program/
kalendarium på vår 
hemsida 
Sedan våren 2020 har vi en 
programtablå/ kalendarium 
på hemsidan som uppdate-
ras efterhand  som nya akti-
viteter blir färdigplanerade. 
I januari samt i juni så tas 
ett utdrag för att göra ett 
programblad för utskick 
med Sveriges Natur till samt-
liga medlemmar. Det kan 
dock hända att ytterligare 
programpunkter kommer till 
efter tryckning.
Så kolla hemsidan!

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.

Text: Roine Andersson

Valkomna - Nya Goda ar! 


