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Efter åtta år som ordförande
Tack för en intressant och lärorik tid som ord-
förande i Naturskyddsföreningen i Västernärke. 
Det som gläder mig mest är att vi fått med fler 
ungdomar ut i naturen. Många har kommit till 
vår perfekta miljö i området kring Sixtorp. Natur-
vistelsen stärker kroppen och skapar ett lugn så 
att ungdomarna genom att använda flera sinnen 
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Naturskyddsföreningen i Västernärke
Styrelsen

Ordförande:  Rolf Ivarsson 
  Vekhyttan Vreten, 716 93 Fjugesta
  0585-24137 
  rolf@avjord.se 
Kassör:  Roger Björkeroth
  Porsgatan 24, 716 31 Fjugesta
  0585-362 92, roger@hasselberga.se
Sekreterare Eleanor Heinonen 070-212 32 01
  eleanor_heinonen@hotmail.com
Ledamöter: Ingvar Blomberg 019-29 65 74
  Ann Sofi Eliason 0585-450 88
	 	 annsofi@eliasons.se
  Stig Lood, 0585-405 57
  Jonas Forsberg
Valberedning: Styrelsen

Västernärkes Natur

Ansvarig utgivare: Rolf Ivarsson, 0585-24137
Redaktion:   Rasmus Axelsson, 
   Eleanor Heinonen, 
   Roger Björkeroth
   roger@hasselberga.se
 Utskrift & häftning: Hasselberga Sport & Reklam AB

Del av styrelsen från vänster:
Ann-Sofi Eliason, Rolf Ivarsson, 
Ingvar Blomberg, Roger Björkeroth, 
Eleanor Heinonen.

Fo
to

: R
as

m
us

 A
xe

ls
so

n

Fo
to

: M
ili

s I
va

rs
so

n

samtidigt lättare lär sig allt det som skolan skall 
lära ut. De skapar också en grund för att senare i 
livet kunna utnyttja naturen som en läkande kraft. 
Ungdomarna som växer upp får en kunskap och 
en känsla för hur viktig naturen är. De kan då som 
blivande beslutsfattare väga in ekosystemtjänsterna 
som viktiga parametrar i sina beslut.
Framtiden för föreningen
Föreningen bör nu ta tag i frågor som skall rädda 
världen. Alla de kemikalier som nu används och 
sprids överallt riskerar att ta död på det mesta 
levande på vår jord. Risken är stor att det sker in-
nan klimatförsämringen utplånar mänskligheten. 
Räddningen är att lära ut hur man sparar på resurser 
och ser till att de olika kretsloppen fungerar.
Gör en aktiv insats
Jag vill uppmana fler medlemmar att delta i förenin-
gens arbete. Ju fler vi är som delar på det ideella ar-
betet desto roligare och lättare blir det. Föreningens 
arbete kan bedrivas på så många olika sätt att det 
finns en uppgift för alla. Man kan alltså engagera 
sig i det som man själv tycker är intressant och vik-
tigt. Prata med någon i styrelsen om du har en idé.
Rolf Ivarsson
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Naturskyddsföreningen i Västernärke kallar till 

årsmöte 2013 
söndag 17 mars kl 15.00 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. fastställande av verksamhetsplan
10. beslut om antalet styrelseledamöter och man-

datperiod för dessa
11. val av ordförande för 1 år
12. val av övriga styrelseledamöter för två år
13. eventuella fyllnadsval
14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
15. val av ombud till läns- och riksstämman
16. val av valberedning
17. ärenden som styrelsen förelägger stämman
18. ärenden som väckts genom motion
19. övriga frågor
20. stämmans avslutande

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

Verksamhetsberättelse för 2012
Ekosystemlösningar
Vi har haft en bred verksamhet under året. Natur-
guidningar, utställningar, utflykter, möten med dis-
kussioner och bildvisningar. Vi ser på problem som 
dyker upp i natur och miljö och försöker behandla 
dem på ett övergripande sätt för att hitta lösningar. 
Vi måste spara på resurser som inte är förnybara 
och vi måste lära oss att förstå hur naturen fungerar 
med sina ekosystemlösningar. Vi belastar naturen 
med kemikalier som var för sig är farliga men som 
i kombination blir ytterst otäcka för allt levande. Ett 
exempel är att i vissa områden har alla bin försvun-
nit. Om man inte belastar naturen för hårt så har den 
en god förmåga att reparera skador och rena luft och 
vatten.

Projekt
Under året har vi koncentrerat oss på Naturskolan 
och Natursnokarnas verksamheter runt Sixtorp. 
Vi har då diskuterat hur vi ska använda Sixtorps 
skola. Den är i behov av uppfräschning på flera olika 
delar, samtidigt som verksamheterna för barnen 
ska fungera. Förslag att ändra om i köket har tagits 
fram. Arbetsdagar har genomförts vid Sixtorp för att 
förbättra både inomhus och utomhus.

Under fyra sommarveckor användes våra lokaler  
för kommunens Natursommarkollo.

Klädbytardagen i april hade fler besökare än 
under de föregående åren.
Miljövänliga veckan som inträffade den 1-7 ok-
tober handlade om hur vi ska titta efter bra fisk i
matvarubutikerna. Vi ska titta efter miljömärkta 
varor med KRAV eller MSC eller man kan fråga 
efter dom i fiskdisken. 

Påverkan 
Ny översiktsplan i Lekeberg håller på att tas 
fram. Vi har lämnat in synpunkter på hur vi vill 
att kommunen skall se ut och fungera de när-
maste trettio åren.
Vindkraftsfrågan har påverkat verksamheten 
även det gångna året. Vi vill rädda den tysta och 
fina natur som vi har här i Västernärke. Bland 
annat har vi kartlagt förekomsten av orkidéer 
i södra Kilsbergen. Vindkraften kan få finnas 
efter större vägar eller på andra platser där andra 
störningar redan förekommer.
Vi var även aktiva under Framtidsveckan i länet 
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med hållbara aktiviteter och fanns med i den tidning 
som delades ut i stort sett till alla hushåll i länet.

Medlemsantalet
Under det gångna året har kretsen Västernärke haft 
380 medlemmar.

Styrelsearbete
Styrelsen har i stort sett haft möten varje månad. Vi 
har genomfört några arbetsdagar vid våra 
anläggningar. Vi har varit representerade vid flera 

tillfällen då Länsstyrelsen, Regionförbundet eller 
Lekebergs kommun inbjudit till diskussioner. Vi 
har också lämnat remissvar och synpunkter då det 
gällt flera olika naturfrågor. Vi har sökt och erhål-
lit ett antal bidrag för verksamheten. Genomförda 
projekt har avrapporterats under året.

Styrelsens tack
Vi i styrelsen tackar för alla som har deltagit och 
gett sitt stöd till vår verksamhet under året.

  Rörelsens	intäkter																																																												
				Intäkter	Möter	Arrangemang	 580,00
				Hyresintäkter	Sixtorp	 17.000,00
				Intäkter	Västernärkes	Natur	 4	.000,00
				Bidrag	Naturskolan	 18.905,00
				Sponsringsbidag	 10.000,00
				Prenumerationsavg																		 1	100,00
				Utnyttjande	medel	LOKP-fond						 3.163,20
				Utnyttjade	medel	Naturskolan																				21.497,00	
				Utnyttjade	medel	Natursnokarna																		7.882,19
				Utnyttjade	övriga	projektmedel	 3.789,50	
				Medlemsbidrag	från	SNF																 7.840,00
				Ränteintäkter					 1.124,47
S:a	Rörelseintäkter																			 96.881,36

				Kostnader																																																													
				Utgifter	möten	arrangemang	 -811,40
				Övr	utgifter	Sixtorp	 -12.076,00
				Elkostnader	Sixtorp																				 -12.444,00
				Utgifter	Västernärkes	Natur														 -11.139,00									
				Fågelfrö	 -2	796,00
				Kostnad	Naturskolan	 	-28.521,82
				Kostnad	Natursnokarna	 			-6.476,19
				Avsättning	Naturskolan	 -11.242,68
				Avsättning	Sixtorps	ga	Skola													 -7.000,00
				Medl	avg		o	bidrag	andra	org	 -1	150,00
				Bankkostnader																					 -600,00
				Reseräkningar	 -2.065,20
			AMF-försäkring																	 		-	450,00
		S:a	Kostnader																					 -96.772,29
--------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat																	 	109,07

TILLGÅNGAR																																																																				
	 Kundfordringar	 8.000,00
		Förskottsbetalda	försäkringar	 5.143,00
	 Beviljade	ej	utbetalda	bidrag	 2.497,00	
	 Kassa	 413,00
		Bank	 73.817,43

S:A	TILLGÅNGAR	 89.870,43
----------------------------------------------------
EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER																																													
	 Eget	kapital																																																																
				Balanserad	vinst									 38.022,16
				Årets	vinst																																					 109,07
				S:a	Eget	kapital																								 38.131,23

	 Avsättningar	 	 														
	 	 Naturskolan	 11.242,18
	 	 Natursnokarna	 2.208,81
	 	 Sixtorp	ga	Skola	 22.000,00
	 	 LOKP	minnesfond	 10.791,21
	 S:a	Avsättningar	 46.242,20

	 Skulder
	 	 Leverantörsskulder	 5.497,00

S:A	EGET	KAPITAL,	AVSÄTTNINGAR			
OCH	SKULDER	 89.870,43

Bokslut	för	Naturskyddsföreningen	i	Västernärke	för	räkenskapsåret	2012-01-01	till	2012-12-31

Ekonomin är inte lysande, men det går ihop sig. Vi 
skulle dock behöva mer pengar bl a till att reno-
vera Sixtrops gamla skola. Till detta behövs, om vi 
skall göra allt, minst 300.000 kr.

Om någon bland er medlemmar vet någon instans 
varifrån man kan få bidrag till, som vi ser det, en  
kulturbyggnad som dessutom används för ideell 

ungdomsverksamhet, så vill vi gärna att ni kontak-
tar styrelsen om detta. Är du hantverkare av något 
slag som skulle vilja ställa upp med ideellt arbete 
så har vi användning för snickare, elektriker, rör-
mokare, målare m fl yrken.
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     Natursnokarna
Nu kör vi igång natursnokarna, aktiviteter för de yngsta,
vårterminen 2013. Plats: Sixtorps gamla skola.

Denna termin startar vi söndagen den 14 april och kör fyra
söndagar i rad så slipper ni undra när det är nästa gång. 
I år blir det lite mer spännade för de yngre barnen med olika
sagofigurer och de lite äldre barnen kommer att få lite mer
fysiska aktiviteter.

TIDER
14 april     kl 15.00 - 16.30
21 april     kl 15.00 - 16.30
28 april     kl 15.00 - 16.30
5 maj         kl 15.00 - 16.30

Vad ska man ha med sig?
Matsäck och ett sittunderlag brukar vara bra att ha
med sig. Kläder efter väder är bra för att kunna gå,
leka och sitta i naturen. Vid vattenaktiviteter är ett 
extra ombyte bra. Tycker du att det är kul att vara i 
naturen och vill upptäcka den tillsammans? Vill du 
att dina barn ska deltaga? Du som är intresserad, 
tag kontakt med Ann-Sofi Eliason 0585-450 88.
eller anmäl dej helst via e-post: annsofi@eliasons.se.
I anmälan ska stå namn och ålder på barnen samt
telefonnummer. Anmäl er gärna för alla gånger
samtidigt. Du kan även komma spontant till våra träffar om  du inte hunnit med att anmäla dej. Dock kan 
det då vara inställt p g a för få deltagare anmält sig i förväg. Därför, anmäl dej helst i förväg.

Tid: Lördag den 20 april mellan 11.00 – 14.00
Plats: Samlingslokalen IOGT-NTO i Mullhyttan
Fika finns till försäljning

Rota bland dina gamla kläder för stora som små och ta med er ett urval av hela och rena kläder 
och få max 5 kuponger (en för varje plagg) att byta till andra plagg. Lämna in på kvällen dagen 
innan eller kom under tiden som vi har öppet. Titta, hitta och byt direkt plagg för plagg. 
Om ni inte har kläder att byta med kostar vuxenplagg 20 kr och barnplagg 10 kr. Klädesplagg 
som blir över lämnas till Röda Korset i Fjugesta.

Vi ses där 
Eleanor Heinonen      Ring om du undrar över något på telefonnr: 0585-200 76

Klädbytardag
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För mer information se: www.naturskyddforeningen.se/vasternarke
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17 mars söndag kl 15.00 Årsmöte
Kyrkans Hus i Fjugesta. Sedvanliga årsmötesför-
handlingar samt kaffe. 

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

20 april lördag kl 11.0014.00 Klädbytardag/kläd
bytarkafé
Miljövänliga dagen. Klädbytardag i IOGT-lokalen 
i Mullhyttan. Lämna kläder du inte behöver eller 
byt/köp något annat. Eller kom dit bara för en kopp 
kaffe och en pratstund 
Ansvarig: Eleanor Heinonen 070-2123201.

4 maj lördag kl 20.00 Morkullekväll
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 Fågel-
torn. Kör den till vändplats och du är framme. Den-
na sjudande vårkväll brukar alltid vara fin. Korv-
grillning. Medtag kaffe, korv och tillbehör.
Ansvarig: Jonas Forsberg 0585-44234 

2  juni söndag Sixtorpsdagen kl 11.00  16.00
Familjeaktiviteter i anslutning till vår klubbstuga 
(Sixtorps gamla skola) Även andra föreningar med-
verkar. Grillbrasan brinner och kaffe med dopp finns 
till en billig penning.

30 juni söndag kl 10.00
Vandring över Skagerhultsmossen
Vandring över Skagerhultsmossen. Samling 10.00  
med gudstjänst vid Skagerhults gamla kyrka. Sedan 
vandrar vi  Prästastigen över mossen. Medtaget fika 
som intas halvvägs. Buss hämtar vid Dalhult för 
återfärd till kyrkan.
Ansvarig: Lars Göran Edberger 0585-44449

1718 augusti lördsönd kl 11.0017.00
Upplev Kilsbergkanten
Arrangemang av föreningen Kilsbergskanten där 
Naturskyddföreningen medverkar. 
Plats: Vekhyttan-  Lekhyttan -området.
Ansvarig: Rolf Ivarsson 0585-24137

8 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

28 september till 6 oktober Miljövänliga veckan
Naturskyddsföreningens årliga kampanjvecka. 

17 november söndag 17.00 Bildafton 
Bildafton Viagården (Folkets Hus) Vintrosa  
Jonas Forsberg/N och andra narurfotografer visar 
sina bilder. Entré  40 kr inkl fika.
Ansvarig Ingvar Blomberg 019-296574

24 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 0585-36292

Natursnokarnas Program våren 2012

Natursnokarna: se sid 5
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Köksträdgård i Sixtorp

I detta projekt, som huvudsakligen leds av Mattias 
Claësson för Naturskolan, vill vi lyfta fram den egna 
köksväxtodlingen som en del i ett hållbart samhälle 
där kretsloppen måste fungera. Ungdomarna får delta 
i sådd, skötsel, skörd och därefter äta egenodlade 
produkter. Därigenom skapas kunskaper och en god 
känsla för naturen. Vi har i samarbete med skolan fått 
möjligheten att tillsammans med eleverna laga mat 
som i möjligaste mån är närproducerad och kravod-
lad. Vi vill nu gå ett steg längre och ge eleverna möj-
lighet att se hur man odlar framförallt grönsaker och 
hur man får det att ingå i kretsloppet på ett bra sätt. Vi 
vill därför skapa en liten köksträdgård vid vår gamla 
skola i Sixtorp. Där kan vi även få in lite kulturhisto-
ria eftersom det tidigare funnits skolträdgård i områ-
det. Vi har sökt och erhållit bidrag till projektet från 
vår riksorganisation.

Vi behöver våra medlem-
mars aktiva stöd!
Vi i styrelsen blir allt färre. Nu senast meddelar 
ordföranden sin avgång. Andra i styrelsen som 
suttit länge vill också avgå, men väntar på att andra 
krafter kan ta vid. Vi behöver just nu minst tre nya 
krafter i styrelsen. Du som tycker att vår förening 
skall leva vidare och kan tänka dej att ställa upp 
som styrelseledamot. Hör av dej till mej Roger 
Björkeroth 0585-31292 (arb) eller 0585-362 92 
(hem) eller via mail roger@hasselberga.se eller till 
någon annan i styrelsen! 

Det är viktigt att vi får in nya i styrelsen annars 
kommer vår förening att självdö och denna tidning 
kommer inte ut, inga utflykter, inga Natursnokar, 
ingen Naturskola vid Sixtorp och ingen natur-
skyddsförening som lobbar i kommunen och andra 
myndigheter inom vårt område då det gäller skyd- 
det av vår natur.

Vi är tacksamma för dej som betalar din medlems-
avgift, men vi behöver fler som är aktiva. Det 
är ett intressant och stimulerande jobb att sitta i 
styrelsen. Så ta chansen att få göra något aktivt för 
miljön! Utan aktiva ingen förening.

e-postadresser
I förra numret av tidningen uppmanade vi våra 
medlemmar att inkomma med sina e-postadresser 
för att vi snabbt skall kunna nå ut till er medlemmar 
med extrainsatta programpunkter eller andra viktiga 
och intressanta händelser. Tyvärr blev utfallet väldigt 
magert. bara en handfull medlemmar meddelade sina 
e-postadresser. På etiketten på tidningen står ett antal 
e-postadresser. Det är den e-postadress som riksor-
ganisationen har, men vi har testat dem och 75% är 
felaktiga. Vi kan alltså inte lita på dem så även om 
det står rätt adress till dej där, så vill vi att du mailar 
din e-postadress till oss. När vi får ihop ett tillräckligt 
antal e-postadresser kommer vi att påbörja utskick 
till er. Du som inte meddelat din e-postadress kan 
alltså gå miste om information. Allt viktigt kommer 
naturligtvis i forsättningen  också att meddelas i vår 
tidning, men den kommer ju ut bara två gånger per år.
Meddela din e-postadress till roger@hasselberga.se .

Sponsorer till våra verksamheter: 

Riks




