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Ordföranden  har ordet
Alla är vi natur- och miljövårdare

”Ormringel, myggbitande,
 Fjärilssvärmande och myrkryp.
Lomskrik, ugglehoande 
måsskratt och svalungspip.
Storskugga, rådjursvitbakar
mustittut och bäverplask.
Fiskringar på vattenytan
Harspillning och bibefruktning.
Stegen för mig till kyligt daldunkel.
Hällsolvärme och skymningsbris.
Ensam, aldrig!
Överallt finns ni, bofasta i undran över
tillfällig gäst”
(ur: Utsikt från Bergslagsleden)
 

Hej 2016! Det finns nu mycket att se fram emot, 
och inte minst från miljömötet i Paris som hölls 
denna vinter. För många människor blev detta 
möte ett startskott, ett startskott till att börja tänka 
och framförallt agera. Vi har nu insett att vi har en 
skyldighet att ta fram miljöräddaren inom oss och 
handla för framtidens och vår egen skull. Här har 
vi alla ett ansvar, inte minst till ”småfolket”, de 
yngre.
Jag har själv tre tonåringar och jag är stolt, jag 
är stolt över vad de kan och hur villiga de är att 
förändra denna situation vi sitter i.  Idag tar skolan 
ett stort ansvar att förmedla, diskutera och sprida 
kunskap om djur och natur. De får våra barn att 
villigt agera i miljöfrågan. Vi i Naturskydds-
föreningen behöver den kunskapen och vi vet att 
många av våra medlemmar har den. Vi önskar att

 tillsammans med er ta del av upplevelser, vetskap 
och forskning. Den 18 juni under Sixtorpsdagen 
vill vi skapa en utställning om föreningens histo-
ria, och även från tiden då huset var en skola. 

Vi tar tacksamt emot hjälp att samla ihop bilder 
och material. Kanske du själv vill visa en film 
eller guida en grupp och lära besökarna om vår 
vackra natur och Sixtorp. Hör av dig angående 
material senast lördagen 11 juni.
 Hoppas vi ses!

Ann-Sofi Eliason

foto: Magnus Eliason
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Naturskyddsföreningen i Västernärke kallar till 

årsmöte 2016 
söndag 20 mars kl 17.00 i Kyrkans Hus Storgatan Fjugesta

Dagordning
1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
2. val av ordförande för stämman 
3. val av sekreterare för stämman
4. val av två justerare att jämte stämmans ordför- 
    ande justera protokollet
5. styrelsens verksamhetsberättelse och
   ekonomiska redovisning
6. revisorernas berättelse
7. fastställande av resultat- och balansräkningar
8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års för-     
    valtning
9 verksamhetsplan för 2016
10. val av ordförande för 1 år

11. val av övriga styrelseledamöter för två år.   
12. eventuella fyllnadsval
13. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
14. val av ombud till läns- och riksstämman
15. val av valberedning
17. fråga om försäljning av Sixtorps gamla skola
17. övriga ärenden som styrelsen förelägger stäm- 
      man
19. ärenden som väckts genom motion
20. övriga frågor
21. stämmans avslutande

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Föreningen bjuder på kaffe efter årsmötet.
/Styrelsen i Naturskyddsföreningen i Västernärke

Verksamhetsberättelse för 2015
Som styrelse har vårt arbete i Naturskyddsförenin-
gen under de fem tillfällen vi träffats, mest inriktat 
oss på enkäten som skickades ut till alla medlem-
mar i föreningen, få ordning på hemsidan och 
facebook. 

På våren påbörjades en renovering av Olstorp, det 
skrapades fönsterbågar, som därefter målades och 
allmän städning i huset. Ny grillplats finns nu-
mera vid stugan. Invigningen av det nytillverkade 
fågeltornet vid Olstorp med landshövding Maria 
Larsson blev välbesökt.

Vi var med på Länsstämman i Bredsjö. Vår 
verksamhet i Naturskyddsföreningen har 
bland annat varit Årsmöte, Orrspelsmorgon,  
Morkullekväll, vandring över Skagerhultsmossen, 
och skogsvandring efter svamp. Sixtorpsdagen var 
ett lyckat evenemang med familjeaktiviteter som 
det var många som besökte, några olika företag 
och föreningar visade upp sig och man kunde äta 
soppa eller fika med goda bakverk. Bildvisnin-
garna i Vintrosa och Fjugesta med Jonas Fors-
bergs naturfotografier var välbesökta och mycket 
uppskattade. Under vintersäsongen har familjen 
Eliason bidragit med matningen av fåglarna i 
Sixtorp. 

Natursnokarna har under året haft tre planerade 
tillfällen: Hajk, sixtorpsdagen och grottutflykt. 
Under Kristi himmelsfärd var Ann-Sofi natursnoksle-
dare i en aktivitet tillsammmans med Svenska kyr-
kan. Då genomfördes ett läger för hantverk ull och 
luffarslöjd.

Vid två tillfällen under sommaren hade natursnokarna 
vatten- och vandringsäventyr för alla intresserade 
bad- och sommargäster i Sixtorp. 
Naturskolan har under året fått fortsatt bidrag från 
föreningen.

Under  framtidsveckan befann vi oss på Konsum i 
Fjugesta. Dengav  possitivt resultat, årets tema var 
miljötänk. 

Styrelsen under 2015 har bestått av Ann-Sofi Eliason 
(ordförande), Roger Börkeroth (kassör), Eleanor Hei-
nonen (sekreterare), Susanne Eriksson och Stig Lood.
Antalet medlemmar var 389 st

Vi i styrelsen tackar för alla som har deltagit och gett 
sitt stöd till vår verksamhet. 
Styrelsen
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  Rörelsens intäkter                                                            
    Intäkter Möten Arrangemang 720,00
    Hyresintäkter Sixtorp 14.664,00              
    Intäkter Västernärkes Natur 3.000,00
    Utnyttjade medel Naturskolan 4.663,00
    Utnyttjade medel Sixtoprs skola 11.400,00 
    Utnyttjade medel Natursnokarna 3.003,00
    Utnyttjade övriga fonderade medel 3.278,21 
    Sponsorsbidrag (Lekebergs Sparb.) 15.000,00
    Bidrag Studiefrämjandet 4.200,00
    Prenumerationsavg                  1 100,00
    Medlemsbidrag från SNF                8.080,00
    Ränteintäkter     46,07
S:a Rörelseintäkter                   69.154,28

    Kostnader                                                             
    Utgifter möten arrangemang -833,75
    Utgifter Olstorp + fågeltorn -5.564,00
    Övr utgifter Sixtorp -12.049,00
    Elkostnader Sixtorp                    -21.336,00
    Utgifter Västernärkes Natur              -3.750,00
    Porton 2.787,00 
    Fågelfrö etc -4.407,00
    Kostnad Naturskolan  -4.663,00
    Kostnad Natursnokarna    -3.003,00
    Avsättning fonderade medel 10.000,00
    Medl avg  o bidrag andra org -1.200,00
    Bankkostnader                     -259,00
    AMF-försäkring                   - 450,00
  S:a Kostnader                     -70.301,75
--------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat                  -1.147,47

TILLGÅNGAR                                                                    
  Andel i Folkets Hus Vntrosa 300,00
  Kundfordringar 1.222,00  
  Förskottsbetalda försäkringar 5.609,00
 Kassa 132,00
  Bank 47.239,84
S:A TILLGÅNGAR 54.502,84
----------------------------------------------------
EGET KAPITAL OCH SKULDER                                             
 Eget kapital                                                                
    Balanserad vinst         40.737,50
    Årets förlust                                     -1.147,47
    S:a Eget kapital                        39.590,03

 Avsatta medel                
  Reservfond 3.000,00
  Natursnokarna 6.315,81
  Sixtorps ga Skola 5.260,00
  Naturskolan 337,00
  S:a Avsättningar 14.912,81

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR   
OCH SKULDER 54.502,84

Bokslut för Naturskyddsföreningen i Västernärke för räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31

Medlemsenkät
Styrelsen ville göra en undersökning, för att se om det är 
rätt saker som vi gör, eftersom det är så få medlemmar som 
kommer på våra olika aktiviteter. Nu har vi gjort en sam-
manställning av den medlemsenkäten. Det är tråkigt att inte 
fler svarade på den, och framförde sina idéer för hur vi ska 
kunna anpassa föreningens verksamhet, utifrån medlemmar-
nas intressen. Detta för att vi ska kunna bli en livskraftigare 
förening. Som det nu blev, är svaren inte speciellt signifikan-
ta, men det är i alla fall en liten vägledning för det framtida 
arbetet.

Vår första fråga var varför man är medlem i Naturskydd-
sföreningen.Svaren blev att de flesta är medlemmar tack 
vare klimatfrågan, på delad andra plats kommer “Handla 
miljövänligt” och “Omställning”, hand i hand med detta går 
odling, vindkraft och solenergi. Men man är även medlem 
för man har ett intresse av skog, blommor, fåglar, insekter, 
våra rovdjur, ja man är helt enkelt naturintresserad.

Sedan ville vi veta om det finns ett intresse av föreläsningar 
och studiecirklar. Vår tanke var att man med hjälp av föreläs-
ningar / studiecirklar i “nya” ämnen kanske kunde attrahera 
medlemmar, som inte är så intresserade av dagens utbud.
Det vi kom fram till var att det finns ett intresse av föreläs-
ningar / studiecirklar i ekologisk odling, omställning, ke-
mikalier, hur fågellivet förändras när det blir varmare, samt 
fågellivet i Västernärke. Så har Du kunskap i något av dessa 
ämnen, eller något annat ämne som Du kan tänka dig att dela 
med dig av - hör av dig till oss i styrelsen.

Det är svårt att svara på hur många av våra medlemmar som del-
tar i våra olika arrangemang med ett så litet svarsunderlag, men 
drygt 50% sa att de gör det. Detta är dock inte riktigt med sannin-
gen överensstämmande, då vi är drygt 400 medlemmar.........

Nästa fråga vi hade var angående Natursnokarna. Många av dem 
som svarade sa att de inte har några småbarn. Men det finns ett 
intresse av vår Natursnoksverksamhet, även om det i dagsläget är 
ett lågt deltagarantal på arrangemangen. Vi  jobbar dock på att nå 
ut med information om Natursnokarna till flera, men tyvärr får vi 
inte göra reklam på förskolorna.

Vi finns även på Facebook, vilket tyvärr inte så många upptäckt 
ännu. Vi finns med både som Naturskyddsföreningen Västernärke 
och Natursnokarna Västernärke - så gå in och gilla oss ! 
.....så håller du dig uppdaterad på dels allt som händer i förenin-
gen, samt en del andra aktiviteter i vårt närområde. All info finns 
även på vår hemsida www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se 

Övriga synpunkter på frågor som framkommit :
* Att föreningen skall ses och höras mer när det gäller naturvårds-
frågor i Västernärke. 
* Stoppa vindkraften i Kilsbergen.

Då är frågan återigen: - är det vi i Styrelsen, som inte ens är 
fulltalig, som på dessa båda punkter ska göra jobbet, eller kan Du 
kära medlem tänka dig att vara med och bidra ? För som sagt - 
föreningen är Vi tillsammans, och allt handlar om vad Vi i slutän-
den vill få ut av vårt medlemskap. Jag skulle i alla fall tycka det 
vore trevligt att träffa Er medlemmar, för att utbyta miljövänliga 
tankar och erfarenheter.

Susanne Eriksson - vid tangentbordet
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Natursnokarna
Fågelskådning vid Olstorp
23 april söndag kl 10.00 - 12.00
Vägbeskrivning: På väg 204 mellan Fjugesta och 
Mullhyttan, tag av söderut mot Bålby. Kör nästan 
ända fram till Bålby, men strax innan tag av mot 
vänster vid skylt Fågeltorn. Kör den till vändplats 
och du är framme.

Vad finns i sjön/bäcken?
7 maj lördag kl 10.00 - 12.00
Samling Sixtorps g:a skola

Troll- och knyttvandring
28 maj lördag kl 10.00 - 12.00 (OBS samlingstid 
09.30) Fasaskogen Dormen/Jätteberget.
Samling Järnhandlarplan i Mullhyttan.
(där bussen vänder) kl 09.30

Skattjakt
19 juni lördag kl 11.00 - 15.00
i samband med Sixtorpsdagen
Samling Sixtorps g:a skola

Natursnokarna är en familjeaktivitet.
Där man tillsammans äventyrar, utforskar och 
upplever.Vi syns där ute, där allt roligt kan hända.
Natursnokledaren Ann-Sofi Eliason.
072-393 41 63 el sixtorpfriluftsgard@gmail.com
Förälder eller annan vuxen medföljer hela tiden. 
Medtag mat och dryck samt ha lämplig klädsel. 

Klipp ur och sätt på kylskåpet! foton: Ann-Sofi Eliason
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20 mars söndag kl 17.00 Årsmöte
Kyrkans Hus i Fjugesta. Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar samt kaffe. 

26 mars lördag (påskafton) kl. 06.00 Orrspels-
morgon 
Samling Q-star Macken Lekhyttan. Att uppleva orrarnas 
spel en tidig morgon är en upplevelse man sent glömmer. 
Stövlar, varma kläder och matsäck medtages.
Ledare: Jonas Forsberg 0585-44234

23 april Lördag kl 10.00 - 16.00
Workshop prova på i Sixtorp.
Natur, Hälsa & Skapande.
Samling Sixtorp g:a skola. Enkel massage. Musikska-
pande, Afrodans, Skapande bild, Betong-gjutning. För-
middags- och eftermiddagsfika samt sopplunch. Kostnad 
650 kr/person. Se vidare vår hemsida www.vasternarke.
naturskyddsforeningen.se i mars. Anmälan senast den 13 
april på mail till: Ann-SofiEliason sixtorpfriluftsgard@
gmail.com Även frågor kan ställas dit.

7 maj lördag kl 20.00 Gök- och Morkullekväll 
Samling Olstorp. Vägbeskrivning: På väg 204 mellan 
Fjugesta och Mullhyttan, tag av söderut mot Bålby. Kör 
nästan ända fram till Bålby, men strax innan tag av mot 
vänster vid skylt Fågeltorn. Kör den till vändplats och du 
är framme. Denna sjudande vårkväll brukar alltid vara 
fin. Korvgrillning. Medtag kaffe, korv och tillbehör.
Ansvarig: Jonas Forsberg 0585-44234

19 juni söndag Sixtorpsdagen kl 11.00 - 15.00
samt natursnoksavslutning
Familjeaktiviteter i anslutning till vår klubbstuga (Six-
torps gamla skola) Även andra föreningar medverkar. 
Grillbrasan brinner och kaffe med dopp finns till en bil-
lig penning. Detaljerat program kommer på vår hemsida 
i början av juni 
www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se 

3 juli söndag kl 10.00
Vandring över Skagerhultsmossen
Vandring över Skagerhultsmossen. Samling 10.00  med 
gudstjänst vid Skagerhults gamla kyrka. Sedan vandrar 
vi  Likvägen över mossen. Medtag fika som intas halv-
vägs. Buss hämtar för återfärd till kyrkan.
Ansvarig: Lars Göran Edberger 0585-44449

11 september söndag kl 10.00  Skogsvandring
Samling vid Grytatorpet. (kör Tryggeboda-vägen från 
Mullhyttan förbi Sixtorp, förbi Tryggeboda och fortsätt 
rakt fram till vägs ände. Där är det!) förhoppningsvis 
kommer en svampkännare med så ta med svampkorg. 
Medtag också matsäck. Ledare:Ulla Lööw 0585-45025

13 november söndag. kl 17.00 Bildafton
Bildafton  Lindens samlingssal i Fjugesta (mitt emot 
Sparbanken). Jonas Forsberg/N visar sina bilder. 
Entré  40 kr inkl fika.
Ansvarig: Roger Björkeroth 070-326 37 54

20 november söndag 17.00 Bildafton 
Bildafton Viagården (Folkets Hus) Vintrosa  
Jonas Forsberg/N och andra naturfotografer visar sina 
bilder. Entré  50 kr inkl fika.
Ansvarig: Ingvar Blomberg 019-296574

NATURSNOKS-PROGRAM se sid 5!

Du glömmer väl inte att titta in på vår hemsida 
då och då för att se om det finns något nytt i 
programmet som har tillkommit efter att denna 
tidning gjordes. Gilla också vår Facebook-sida. 
Du får meddelanden från den om den ändras.

Så här gör du:

Hemsidan: Gå in på 
www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se

Facebook-sidan: 
Gilla också våra Facebook-sidor 
Naturskyddsföreningen Västernärke och 
Natursnokarna Västernärke 
Då håller du dig uppdaterad på de senaste
nyheterna.
Gör det genom att skriva resp sidas namn längst 
upp på din egen facebooksida.
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Sixtorp
Eliasons har under året hyrt Sixtorps gamla skola 
och där haft kaffeservering, grillning, evenemang av 
olika slag, natursnoksverksamhet, massage, guide-
ningar, kolloverksamhet etc. De har genomfört 
en del behövliga renoveringsarbeten och planerar 
forsätta med dessa. Ann-Sofi är stugvärd för Re-
gion Örebro “stora” Sixtorp (Sixtorps friluftsgård) 
och har nära samarbete med Region Örebro län 
ifråga om Sixtorps-området. Paret Eliason arbetar 
vidare med att göra Sixtorp till ett mångsidigt och 
tillgängligt naturutflyktsmål med nya leder, upplev-
elsestigar och träningsläger. Det blir renoveringar 
och ombyggnation för handikapptillgänglighet och 
bättre standard i friluftsgården . Deras ambition är 
att göra Sixtorp till en träffpunkt för alla naturin-
tresserade. Och för att kunna göra detta fullt ut och 
kunna satsa pengar på projektet, vill de gärna köpa 
Sixtorp gamla skola av oss. Eftersom Sixtorp är en 
stor kostnad för oss varje år och skolhuset är i stort 
behov av renovering anser vi i styrlesen att det bästa 
vore om Eliasons kunde köpa det och förverkliga 
sina planer för skolhuset. Om vi säljer det får vi 
pengar över till annat som ligger mer i linje med vår 
verksamhet. Vi ska inte vara fastighetsförvaltare utan 
värna och vårda naturen. Att vi skulle kunna satsa 
pengar på att renovera skolhuset är en utopi. Om vi 
inte säljer det står det bara och förfaller. Om Elisons 
köper huset har de lovat att vi fortsatt får disponera 

huset för vissa verksamheter. Vi har ju inte längre 
så många “tillställningar” där och om vi får fortsätta 
med de fåtal möten vi har där så kommer  ju inte vår 
verksamhet att påverkas negativt.

Vi har haft en värderingman från Fastighetsbyrån ute 
för att värdera huset. Tyvärr fann han massor av bris-
ter så hans värdering blev inte särskilt hög. Styrelsens 
förslag är därför att låta Eliasons köpa huset för det 
värde som värderingsmannen satte. Denna fråga kom-
mer upp på vårt årsmöte den 20 mars.

Vi har ju kvar Olstorp vid Skagerhulsmossen, där det 
numera finns ett nytt och stort fågeltorn som Länss-
turelsen byggt. Vid Olstorp finns dessutom möjlighet-
er för grillning och ev övernattning. Älg, kron-hjort 
och rådjur syns ofta i området.

Sixtoprs gamla skola. Foto: Roger 

Olstorp. Foto: Roger Björkeroth
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