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Program mars– sep 2022  
 
Torsdag 10 mars. Mälarenergis Kraftvärmeproduktion.  
Kenta Nerén från Mälarenergi håller föredrag om kraft- och värmeproduktionen från biopanna 5, 6 och 7 
och de olika bränslena. Vi får också höra om ”termosen” samt lagring av varmvatten i bergrum.  
Tid: 18.00 – 21.00.                                         
Plats: Studiefrämjandet, Pilgatan 8C.  
Kontakt: Bengt Jönsson 070-290 40 20.    
För deltagande via Zoom anmälan senast 8 mars: anmalan.nf.vasteras@gmail.com.  
Ange Mälarenergi i ämnesraden.  
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Måndag 21 mars. Årsmöte Västeråskretsen. Kretsen fyller 100 år! 
Detta är kretsens officiella kallelse till årsmötet. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Eventuella motioner skall lämnas till styrelsen senast den 1 mars.  
Föredrag: Vi forskar i arkivet. Kanske finner vi något från föreningens första år. Något om 1900-talets 
miljöhistoria.  
Tid: 18.00 – 20.45. Fikapaus kl.19.                                        
Plats: Kyrkbacksgården, Västerås.  
Kontakt: Bengt Jönsson 070-290 40 20.    
Anmälan senast 15 mars: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Årsmöte i ämnesraden.  
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Lördag 26 mars. Klädbytardagen 
Dags igen för Sveriges största klädbytardag! Har du fräscha kläder som inte används? Kom och byt till dig 
någon annans! En bra sak för både plånboken och miljön. 
Ta med dig 5 fina och rena kläder. För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg. 
Det är helt gratis! 
Inlämning: lördag 10.00-11.00. 
Klädbyte: lördag 11.00-14.00. 
Plats: Stadsbiblioteket i Västerås 
Kontaktpersoner: Moa Olivensjö 073-808 44 32.  
Läs mer på: vasteras.naturskyddsforeningen.se     
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Västerås, Västerås Stadsbibliotek, Studiefrämjandet  
 
Lördag 26 mars. Earth Hour.  
Vi släcker ljuset under en timmes tid, som en världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar.  
Tid: 20.30 – 21.30. 
 
Lördag 9 april. Vi fagar i Badelunda Skolträdgård. 

Mycket verkstad – lite lagom snack. Välkommen att ge ett handtag! Vi städar och gör fint och ser hur det 

blir när man slutar klippa en bit gräsmatta. Räfsor, krattor mm. finns. Nu finns en ny anslagstavla, samt 

skyltar vid skolexemplen. 

Tid: 10.00 tills vi tröttnar. Ta gärna med matsäck. 
Plats: Badelunda kyrkskola (mitt emot kyrkan).  
Kontakt: Roine Andersson 073-039 67 97. 
Ingen anmälan. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening, Studiefrämjandet 
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Mitten av april.  
Grodornas vandring på Djäkneberget. 
När frosten och tjälen släppt, vandrar grodor och vattensalamandrar i kvällsmörkret från sitt vinteride till 
dammarna för att leka. Du som är intresserad kan anmäla dig via mejl eller telefon så återkommer vi när 
det är dags. Följ med på grodskådning! Följ även via vasteras.naturskyddsforeningen.se   
Tid: 20.30 - ca 22.00. Ta gärna med matsäck. 
Plats: Parkeringen vid vattentornet på Djäkneberget 
Kontakt: Bengt Jönsson, 070-290 40 20.    
Anmälan senast 31 mars: anmalan.nf.vasteras@gmail.com. Ange Grodskådning i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 

 
En söndag i april. Natursnokarträff – Titta på grodor.  
När grodorna vandrat till dammarna på Djäkneberget för att leka går vi på grodspaning och leker lekar. 
Ta gärna med matsäck. 
Tid: 11.00 – 13.00.   
Plats: Vi träffas på parkeringen vid vattentornet på Djäkneberget. Vi återkommer med datum när det är 
dags. Håll utkik på vasteras.naturskyddsforeningen.se och på Facebook.  
Ledare: Ingrid Åkerman, Ki Neuendorff och Anne Halldén. 
Kontakt och anmälan: Ingrid Åkerman, ingrid_akerman@yahoo.se.  
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Lördag 23 april. Årsstämma för Naturskyddsföreningen i Västmanlands Länsförbund.  
Tid: 10.00 – 16.00.  

Plats: meddelas på hemsidan vasteras.naturskyddsforeningen.se, på Facebook och via mail.  

 

Söndag 24 april. Tips om friluftsliv. 

Detta är kursen för dig som vill: Lära dig mer om allemansrätten? Hitta i storskogen? Lära mer om 

friluftsutrustning? 

Hur hanterar du toalettbesök ute i skogen, får du plocka allt som ligger på marken, hur och var är det ok 

att tälta och elda mm? 

Hur hittar du dit du ska? På längre turer bortom leder och mindre naturreservat, när batteriet i mobilen 

är slut, när kompassen blev kvar hemma.  

Vilken utrustning är bra att ha och hur använder man den, hur kan du hålla nere vikten på utrustningen 

på en längre tur? 

Tid: 10.00 och beräkna ca 2 timmar. 

Plats: Samling vid Björnögården. Ta gärna med matsäck.  

Kontakt: Bertil Svensson 073-641 27 44.  

Anmälan senast 20 april: anmalan.nf.vasteras@gmail.com. Ange Friluftsliv i ämnesraden. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet. 

 
Måndag 25 april. Besök på Geddeholms gård. 
Marcus Skure tar emot oss och berättar om den ekologiska mjölkproduktionen och hur gården drivs som 
ekologiskt jordbruk. Max 25 personer. 
Tid: 18.00. 
Plats: Geddeholms gård eller 17.40 parkeringen Hälla (vid bussen) för gemensam färd/samåkning. 
Kontakt/ledare: Bengt Jönsson 070-290 40 20.    
Anmälan senast 24 april: anmalan.nf.vasteras@gmail.com. Ange Geddeholm i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
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Lördag 7 maj. Bussutflykt till Naturreservat Hälleskogsbrännan. 
Vi åker buss till Hälleskogsbrännan där vi besöker två olika platser. 
Vi kommer att upptäcka den enorma skillnaden efter den stora skogsbranden 2014. Det växer så det  

knakar och det vilda livet frodas. Massor av lövsly kommer att bilda en ogenomtränglig ridå. Fåglar och  

andra djur som är nya för området har hittat hit, andra har försvunnit härifrån. Mycket intressant att få  

se utvecklingen. Kläder efter väder, ta med det ni vill äta och dricka i pausen. 

Tid: 9.30 alt. 10.00.  

Plats: Samling vid ABB Arena Nord, Rocklunda eller 10.00 vid Ramnäs kyrka. Åter ca kl. 15. 

Guide: Sören Larsson. 
Kontakt: Gunnar Rosén 076-787 85 98.  
Pris: 60 kr. Betalas på plats med swish. 
Anmälan senast 3 maj: anmalan.nf.vasteras@gmail.com.  Ange Hälleskogsbrännan samt 
påstigningsplats i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Lördag 14 maj. Stig in!  
Vandring längs Badelundaåsens lättpromenerade stigar. Vilka vårtecken kan vi upptäcka? 
Tid: 10.00 – 13.00.  
Plats: Start & Mål: Café Anund vid Anundshög. Möjlighet till fika/lunch; ta gärna med egen matsäck. 
Kontakt: Roine Andersson, 073-039 67 97. 
Ingen anmälan. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening, Studiefrämjandet 
 
Söndag 22 maj. Introduktion till floraväktarna. Den biologiska mångfaldens dag, instiftad av FN.  
För dig som vill hjälpa till med miljöövervakning. För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man  

har aktuell kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar. Floraväkteriet innebär att kända  

växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns  

av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Kunskapen om arternas  

tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet. Under turen visas hur floraväkteriet går till vid  

växtplatser för rödlistade arter och du får möjlighet att hjälpa till. 

Kläder efter väder, ta med fika. Om du har, ta även med lupp eller förstoringsglas. 

Tid: 10.00 och beräkna ca 2 timmar.  
Plats: Parkeringen vändplanen Södra Björnön. 
Kontakt: Gunnar Rosén 076-787 85 98. 
Ledare: Bengt Stridh från Botaniska föreningen i Västmanland och Gunnar Rosén.  
Ingen anmälan. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Botaniska föreningen i Västmanland, Studiefrämjandet 
 

Torsdag 26 maj. (Kristi Himmelsfärds dag) Vårmorgon vid Asköviken. 
Vår- och sommarfåglar har kommit och vi hoppas på fint väder med många fåglar och mycket fågelsång.  
Tid: 6.30. 
Plats: Askövikens parkering. Alternativt kl.6.00 vid Bryggargården för ev. samåkning.  
Kontakt/ledare: Bengt Jönsson 070-290 40 20.    
Anmälan: anmalan.nf.vasteras@gmail.com. Ange Asköviken i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
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Söndag 5 juni. Natursnokarträff. Familjedag vid vattnet!  
Följ med och håva efter småkryp i Svartån! Barn i alla åldrar kan vara med.  
Tid: 11.00. 
Plats: Nedanför Falkenbergska Kvarnen.  
Ledare: Ingrid Åkerman, Ki Neuendorff och Anne Halldén. 
Kontakt/anmälan: Ingrid Åkerman, ingrid_akerman@yahoo.se.    
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Söndag 5 juni. Världsmiljödagen. Naturnatta vid Sågdammen, Skultuna. 
Vi firar världsmiljödagen med vandring vid Sågdammen, besök i fågeltornet och fika vid grillplatsen. 
Bäverskådning och näktergalens sång blir några av upplevelserna. Gert Eriksson berättar om sitt 
mångåriga arbete med dammen och vandringsleden. Tänk på att kvällen kan bli kylig. Ta med egen 
matsäck. Vi bjuder på grillad korv. 
Tid: 19.00. 
Plats: Bryggaregårdens parkering (för samåkning) eller kl. 19.30 vid Sågdammens P vid gamla 
järnvägsbron. Åter efter solens nedgång ca kl. 22.30. 
Kontakt: Bengt Jönsson 070-290 40 20.    
Guide: Gert Eriksson, Skultuna.  
Anmälan senast 3 juni: anmalan.nf.vasteras@gmail.com. Ange Sågdammen i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Lördag 11 juni. BioBlitz.  
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 
(”simborgarmärket” i naturkunskap). Grillar finns. Ta med egen matsäck, eller utnyttja foodtrucken som 
finns på plats. 
Tid: 10.00 – ca 23.00. 
Plats: Södra Björnön. Kom och var med hela dagen eller bara en stund. Du bestämmer. 
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60. 
Arrangörer: Ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen, Ornitologiska föreningen, Botaniska 
föreningen, Entomologiska föreningen i Dalarna/Västmanland och Studiefrämjandet  
 
Söndag 19 juni. Floraväkteri tillsammans. Vilda blommornas dag.  
Arrangemang initierat av de botaniska föreningarna i Norden.   
För dig som vill hjälpa till med miljöövervakning. Vi hjälps åt att floraväkta några växtplatser för 
rödlistade växtarter på Ängsö. 
Kläder efter väder, ta med fika eller dylikt. Om du har, ta även med lupp eller förstoringsglas. 
Tid och Plats: 10.00 parkeringsplatsen vid Ängsö slott.  
Guide: Bengt Stridh (Botaniska Föreningen), Gunnar Rosén. 
Kontakt: Gunnar Rosén 076-787 85 98.  
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Botaniska Föreningen i Västmanland, Studiefrämjandet 
 
Söndag 21 augusti. Slåttergille!   
Vi slår Poängen som vi fagade i april. Och lite annat vi hinner med. 
Tid: 10.00 – 13.00. Matsäck är gott! Ta med egen. 
Plats: Badelunda kyrkskola, mitt emot kyrkan.   
Kontakt: Roine Andersson 073-039 67 97. 
Ingen anmälan. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening, Studiefrämjandet 
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Lördag 27 augusti. Ängens dag på Engsö.  
Viktiga faktorer för ängens artrikedom är bete, slåtter och ”ekologiskt jordbruk”. Det blir härliga 
vandringar i några av ängarna sedda i sitt ekologiska sammanhang. 
Tid och Plats: 10.00 vid bron vid Ängsö sund. Beräkna ca 3 - 4 timmar. Ta med matsäck! 
Ledare: Anders Torsten Hasselrot (Engsö hembygdsförening), Gunnar Rosén. 
Ingen anmälan. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Engsö hembygdsförening, Studiefrämjandet 
 
Lördag 3 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? 
Kläder efter väder, ta med fika el. dyl. Ta även med en svampbok om du har. 
Tid: 10.00, beräkna ca 4 timmar.  
Plats: Samling vid ABB Arena Nord, Rocklunda. 
Ledare: Berit Rodling Martinsson, Boris Klanger NF Västmanlands svampsektion, m.fl.  
Kontakt: Gunnar Rosén 076-787 85 98, Ingrid Åkerman. 
Anmälan senast 31/8: anmalan.nf.vasteras@gmail.com. Ange Svamputflykt i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
  
Måndag 12 september. Tranor och gäss vid Hjälstaviken.  
Tusentals tranor och stora flockar av vitkindad gås och grågås flyger in vid skymningen.  
Tid: 17.45 – 20.00. Ta gärna med matsäck.  
Samling: Vid Hälla parkering kl.17.00 (för gemensam färd /samåkning) eller vid Hårby parkeringen 
(söder Hjälsta by) ca: 17.45.  
Ledare: Bengt Jönsson, 070-290 40 20. 
Anmälan senast 10 september: anmalan.nf.vasteras@gmail.com Ange Hjälstaviken i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Lördag 17 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…? 

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

Tid: 10:00 – 13:00. 

Kontakt: Roine Andersson, 073-039 67 97. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening och Studiefrämjandet. 

 
Söndag 18 september. 100-årsfest. 
Vi firar att vi i olika former har funnits i hundra år. Vi samlas i Skolträdgården vid Badelunda kyrkskola 
och har en trevlig dag med festliga förtecken. 
Tid: 11 – 16 
Plats: Badelunda kyrkskola  
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 
Anmälan senast 8 september: anmalan.nf.vasteras@gmail.com. Ange 100-årsfest i ämnesraden. Ange 
också om du har några allergier vad gäller mat. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
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Söndag 25 september. Natursnokarträff på Björnön.  

Höst i naturen! Vi letar svampar, tittar i luppar och leker. Ta med matsäck. 

Tid: 11.00 – ca 13.00. 

Plats: P-platsen mittemot Björnögården.  

Klädsel: Oömma kläder efter väder. 

Ledare: Ingrid Åkerman, Ki Neuendorff och Anne Halldin. 
Kontakt och anmälan: Ingrid Åkerman, ingrid_akerman@yahoo.se. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 

 
 
 
 

 


