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Komplett program augusti 2022 – februari 2023 för 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 dem.  
 
Anmälan: Numera har vi en gemensam adress för alla anmälningar. Den står vid varje programpunkt där 
anmälan krävs. Är det en digital aktivitet så skickas en länk senast på fm dagen för aktiviteten.   
 
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 
 
Fem måndagar under hösten ordnar vi stadsnära vandringar varannan vecka. Vi börjar den 22 augusti. 
 
Måndag 22 augusti. Stadsnära vandring 
Ta chansen till en lugn och trevlig promenad med lite småprat och naturupplevelser. 
Den i gruppen som vill berätta något om det vi ser får gärna göra det. 
Ser vi något intressant så stannar vi en stund. 
Kläder efter väder. Ta med fika och om du har, kikare. 
Tid: 17.30, beräkna ca 1,5–2 timmar. 
Plats: Läggs ut på kretsens Facebook sida en vecka i förväg.: 
Naturskyddsföreningen i Västerås Evenemang  
https://www.facebook.com/naturskyddvasteras/events 
Kontakt: Bertil Svensson 073-641 27 44 
Anmälan: anmalan.nf.vasteras@gmail.com.  
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
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 27 augusti. Gröna Västerås 
Det är en mötesplats för föreningar som vill visa vad vi kan bidra med, vad gäller att få ett grönt Västerås 
med inriktning på den biologiska mångfalden.  
Naturskyddsföreningen kommer att ha en tipspromenad med temat Biologisk mångfald med både 
vuxen- och barnfrågor.  
Bengt Jönsson, ordförande i Naturskyddsföreningen Västerås kommer att hålla ett föredrag 
om ”Antropocen och Klimatet”.  
Eduardo Medina, lärare och forskare på Mälardalens universitet och styrelseledamot i 
Naturskyddsföreningen kommer tala om ”Grönområdens betydelse i en hållbar stad”.  
Vi har också Naturfalken på vårt föreningsbord. Naturfalken kan närmast beskrivas som ett 
simborgarmärke i naturkunskap.  
Dessutom blir det många fler föredrag och aktiviteter. För mer information se: 

https://www.facebook.com/naturskyddvasteras/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/naturskyddvasteras/events
mailto:anmalan.nf.vasteras@gmail.com
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https://www.gronavasteras.se/  
Tid: 11 – 16 
Plats: Vallby Friluftsmuseum 
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 
Arrangör: Vallby Friluftsmuseum, Koloniträdgårdsförbundet, Studiefrämjandet m fl 
 
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 (ishockeyhallen), 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 5 september. Stadsnära vandring 
Information: Se måndag 22/8 
 
Tisdag 6 september. Klimatkrisen – större än du någonsin tror? 
De snabbt accelererande utsläppen av växthusgaser efter det andra världskriget har nu lett till en 
klimatkris. Utsläppsutrymmet är fullt om vi ska ha en chans att begränsa temperaturhöjningarna till nära 
1,5 grader. I sin föreläsning analyserar Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid 
KTH, villkoren och möjligheterna för att snabbt ställa om vår fossilberoende modernitet till en postfossil 
välfärdsstat. Inte minst gäller det att skapa acceptans för en sådan omställning – i Sverige, och 
världen. Staffan föreläser ofta för såväl folkbildning som högskolor. 
Tid: 18.30 – 20.30 
Plats: Tomaskyrkan, Cedergatan 1, Västerås 
Kontakt: Bengt Jönsson, 070-290 40 20, Annika Andgrim  021-40 38 09   
Anmälan senast 3 september: anmalan.nf.vasteras@gmail.com 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan Västerås, 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  
Samling: Vid Hälla parkering kl.17.00 (för gemensam färd /samåkning) eller vid Hårby parkeringen (söder 
Hjälsta by) ca: 17.45.  
Kontakt och 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…? 

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. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Badelunda Hembygdsförening och Studiefrämjandet. 

 

https://www.gronavasteras.se/
mailto:anmalan.nf.vasteras@gmail.com
tel:021-40%2038%2009
mailto:anmalan.nf.vasteras@gmail.com
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Söndag 18 september. 100-årsfest. 
Vi firar att föreningen, i olika former, har funnits i hundra år. Vi samlas i Skolträdgården vid Badelunda 
kyrkskola och har en trevlig dag med festliga förtecken. Utförligare program kommer på hemsidan. 
Tid: 12 – 17.30 
Plats: Badelunda kyrkskola  
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 
Anmälan senast 1 september: anmalan.nf.vasteras@gmail.com. Ange 100-årsfest i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Måndag 19 september. Stadsnära vandring. 
Information: se 22 augusti. 
 
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 
 
Lördag 1 oktober. Skogspromenad Vinnsjömossen. 
Vi går på vandringsleden genom Västerås nordligaste naturreservat och upptäcker den orörda naturen.  
En härlig dag med förhoppningsvis fint väder. Ta med svampkorg för eventuella fynd.  
Kläder efter väder, ta även med fika eller annan mat och dryck.  
Tid: 10.00, beräkna ca 4 timmar. 
Plats: Samling vid ABB Arena Nord (ishockeyhallen), Rocklunda för gemensam färd 
Kontakt: Gunnar Rosén 076-787 85 98, Lars Bohlin 072-547 58 82. 
Anmälan senast 28/9: anmalan.nf.vasteras@gmail.com  Ange Vinnsjömossen i ämnesraden. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Måndag 3 oktober. Stadsnära vandring. 
Information: se 22 augusti. 
 
1 - 7 oktober (v. 40). Miljövänliga veckan. 
Vi kommer eventuellt att vara i någon Willysbutik och prata om ekologiska varor.  
Vi kommer även ordna ekologiska frukostar på ett par arbetsplatser. 
 
Tisdag 4 oktober. Välja eller inte välja ekologiskt på tallriken! 
Vesna Djokic´, miljövetare som arbetar som miljöutbildningskonsulent, föreläser om ekologisk mat. 
Den uppåtgående trenden med ekologisk mat som vi har haft under många år, håller nu på att plana ut. 
Varför har det blivit så, och vad innebär egentligen begreppet - ekologiskt? Ekologiskt jordbruk och 
ekologisk mat – finns det bara fördelar, eller? Och vad är det som styr konsumentens val mellan 
ekologiskt och icke ekologiskt i matbutiken? Vesna Djokic´ gör sitt bästa för att ge dig svaren på de 
frågorna, som förhoppningsvis leder till nya insikter om mervärdet av ekologisk mat, som gör att du 
oftare väljer ett ekologiskt alternativ på tallriken.  
Tid: 18.00 – 19.30 
Plats: Kulturen, Studiefrämjandet, Pilgatan 8C 
Kontakt: Berit Karlsson, 070-663 15 60 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 

mailto:anmalan.nf.vasteras@gmail.com
mailto:anmalan.nf.vasteras@gmail.com
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Måndag 17 oktober. Stadsnära vandring. 
Information: Se 22 augusti. 
 
Torsdag 17 november. Djuren på fjället.  
Ingemar Lind, naturfotograf, visar bilder och film och berättar om att evolutionen har gjort att djur, 
fåglar och växter som lever i detta landskap vi kallar högfjället har anpassat sig och lever i samklang, i 
harmoni. Till en början fungerade allt enligt dessa regler. Men, så kom människan in i bilden och 
harmonin hamnade på sned. Så inleder jag berättelsen om djuren på fjället där människans påverkan på 
det vilda inte alltid är av godo. Många exempel har jag på nära håll kunnat notera under mina år här till 
fjälls. Detta är även tonen i förspelet, en stillbildsberättelse om min favorit fjällräven. Här har, enligt min 
personliga uppfattning, forskningen tagit sig alltför stora friheter. Många exempel på detta vill jag lyfta 
fram som en inledning till kvällens föreställning.  
Tid: 18.00 – ca. 19.30  
Plats: Kulturen, Studiefrämjandet, Pilgatan 8C 
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Tisdag 6 december. Det galna kemikaliesamhället, Miljön och Jag.  
Vesna Djokic´, miljövetare som arbetar som miljöutbildningskonsulent, föreläser om de tiotusentals 
kemikalier som omger oss. Kemikalierna gör vår vardag lite enklare, genom att de förse varor och 
produkter vi använder med önskvärda egenskaper, t.ex. ytterkläderna och skorna ska ha en slät smuts-, 
fett- och vattenavvisande yta, det du steker i stekpannan ska inte bränna fast…  
Men, det finns en baksida. Människor och miljö exponeras samtidigt för kemikalierna, som kan ge 
negativa effekter på människors hälsa och miljö, både på kort- och lång sikt.   
På denna föreläsning får du kunskap om de mest förekommande kemikalier i vår vardag, hur de sprids i 
miljö, hur vi exponeras för dem och deras påverkan på människan och miljön. Du får också tips på vad du 
kan göra för att minska påverkan från giftiga kemikalier i och omkring dig.  
Tid: 18.00 – 19.30 
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket, Västerås 
Kontakt: Bengt Jönsson 070-290 40 20 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Torsdag 26 januari. Plastberget 
Hur ser det egentligen ut med vår plastanvändning? Går det att minska på vår plastanvändning? Hur går 
övergången från fossilt till förnybart? Det är frågor som kommer att diskutera under denna föreläsning 
hos Vafabmiljö. Men även kring vikten av återvinning och varför inte så kallade ”nedbrytbara” plastpåsar 
får användas till matavfallet. Välkommen till en kväll där avfallsfrågan är i fokus! 
Tid: 18.00 – 20.00 
Plats: Återvinnarhuset, Vafab, Returvägen 20. 
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Vafab miljö 
 
Söndag 5 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: 11.00 – ca 13.00. P-platsen mittemot Björnögården.  
Klädsel: Varma och oömma kläder efter väder. 
Ledare: Ingrid Åkerman, Ki Neuendorff och Anne Halldin 
Kontakt och anmälan: Ingrid Åkerman ingrid_akerman@yahoo.se 
Arrangör: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet 



                                                

5 

 

Program_aktiviteter_aug_2022-mars_2023_BK 2022-08-06  

 

Onsdag 15 februari. Västmanland i ord och bild 
Naturfotograferna Christina Lindquist och Anders Sundqvist visar bilder på naturen i Västmanland och de 
djur som finns här. Christina, vinnare av två medaljer i SM i Naturfoto 2021, 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 och naturen de lever i som specialintresse. 
Tid: 18.30 – 20.30.  
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket, Västerås. 
Kontakt: Berit Karlsson 070-663 15 60 
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
 
Måndag 20 mars. Kretsens Årsstämma 
Mer information i Vår- och sommarprogrammet. 


