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Inte bara ordförande, utan nu också SnokLok. 
Ett slags lok/magnet som NatursnokLedarna ska 
kunna vända sig till. Det är en stor ära att få vara 
just SnokLok i vårat Län. Ett uppdrag som ligger 
mig varmt om hjärtat. Barnen….. Tillsammans vi 
upptäcker, skapar, slöjdar, leker och lär, ute i natur-
ens mossor och bär. Tillsammans tid för oss alla. 
Familjeaktiviteter, där ingen är för ung eller gam-
mal. Alla bär vi på minnen och erfarenheter från 
naturen. Minnen som återskapas, ger mersmak 
eller att vilja veta mer, och att delge andra sina 
kunskaper.  En gemenskap som ger många skratt
och får andra att le. Natur är kul,natur är roligt. Naturen är världens bästa 
lekplats.

En ”stor” svartklädd kvinna med en mycket stor hatt , med en sträng ton i an-
siktet kliver in på Alvastra station. Den kvinna som mormor så vänligt hjälpte 
med biljetten var Ellen Key. Min mormor från Heda socken var då 17 år. 
Ellen Key...Henne skulle jag velat få träffa. Hon kom in i mitt liv då jag läste 
till förskollärare1984.Där fanns också två syskon som skapade de första kin-
dergarten i Norrköping, syskonen Moberg. Vilka kvinnor! De förde Ellen Keys 
ord vidare och arbetade för att förbättra barns villkor. De skapade barnträdgår-
dar på kindergarten (förskolan). Naturkontakt var ett stort och viktigt inslag.
Ellen Key skrev böcker och skapade fridhem för kvinnor att kunna få läsa och 
koppla av vid hennes hus Strand.

Ordföranden  har ordet
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Bilder: Ann-Sofi Eliason

Att uppfostra ett barn- det betyder att bära sin själ i sina händer, att sätta sina 
fötter på en smal stig” (Barnets århundrade, 1900) ”Det är kunskap och poesi 
på en gång att låta barnen följa kornet fram till den gröna brädden, det lena 
axet och det fina mjölet; honungen från klövferängen och lindblomman till den 
vita vaxcellen; fågeln från det spräckliga ägget i boet till flyttfåglarnas färd 
genom den klara höstluften; äpplet från den rosiga blomman till den fyllda 
fruktkorgen!

Genom att de vuxna sålunda lär barnet att se och förstå naturen, blir hela året 
för barnet fylldt av levande SKÖNHET.
(Fästvanor, Iduns julnummer 1896 från boken Skönhet för alla.)

Val mött där ute och njut av skogens famn!
Ann-Sofi Eliason

Vi söker fler ledamöter till vår styrelse. 
Hoppas du är intresserad av att vilja 
påverka och engagera människor att ta 
mer hänsyn till natur och klimat.
Kontakta någon i vår styrelse!!



Naturskyddsföreningen i Västernärke kallar till 

årsmöte 2020 
onsdagen  den 25 mars kl 18.00 

Vallgatan 43, (Klaessonhuset)  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 ordförande justera protokollet
5. styrelsens verksamhetsberättelse och
   ekonomiska redovisning
6. revisorernas berättelse
7. fastställande av resultat- och balansräkningar
8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
9  verksamhetsplan för 2020
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 och Hopajola.
15. val av valberedning
16. övriga ärenden som styrelsen förelägger stämman
17. ärenden som väckts genom motion
18. övriga frågor
19. stämmans avslutande

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! 
 

Vi bjuder alla mötesdeltagare på pizza och dryck!
Vi beställer pizzorna vid mötets öppnande så du har

möjlighet att själv bestämma pizza-sort
/Styrelsen i Naturskyddsföreningen i Västernärke
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Fr o m mars 2016 har Sixtorps gamla skola varit uthyrd till Naturevent Sixtorp vilket 
medfört att vi fått bättre ekonomi och kunnat avsätta pengar till det vi egentligen 
ska göra. Bidrag från Lekebergs Sparbank har också gjort att vi kunnat hålla igång 
verksamheten. Vi har gjort en del avsättningar för att kunna ta högre kostander under 
det verksamhetsåret. Detsamma gäller natursnokverksamhet som också kan utökas. 
Beträffande årets överskott  på 2.442,32 kr. får årsmötet avgöra hur dessa pengar ska 
disponeras. Kom gärna med förslag på aktiviteter eller dylikt.
Roger Björkeroth (kassör) 

Rörelsens intäkter                                                           
Hyresintäkter Sixtorp         8.400,00  
Västernärkes Natur            2.000,00
Sponsorsbidrag 
(Lekebergs Sparb.)           15.000,00
Bidrag Hopajola                  6.000,00
Prenumerationsavg                800,00                 
Kretsbidrag från SNF         7.360,00
Bidrag Studiefrämjandet     2.336,00
Ränteintäkter                           16,80
Övriga intäkter                           0,26
S:a Rörelseintäkter            41.913,06

Kostnader                                                             
Möten arrangemang           1.428,74
Olstorp                             15.890,00
Sixtorp                                7.594,00
Västernärkes Natur             3.795,00
Natursnokarna                    2.390,00
Medl.avg andra org.              850,00
Bankkostnader                       431,00
AMF-försäkring                     200,00
Lokalhyra                               200,00
Porton                                  3.600,00
Kontorsmaterial                   1.738,00
Fågelfrö                               1.254,00
Övriga kostnader                    100,00
S:a Kostnader                     39.470,74
-------------------------------------------
Rörelseresultat                     2.442,32

Tillgångar                                                                    
Andel i Folkets Hus Vintrosa           600,00 
Kassa                                                 182,00
Bank                                          89.763,30
S:a tillgångar                                 90.545,30
----------------------------------------------------
Eget kapital och avsättningar                                           
Eget kapital                                                                
Balanserad vinst                            46.527,97
Årets vinst                                       2.442,32
S:a Eget kapital                             48.970,29

Avsatta medel                
Reservfond                                      8.000,00
Natursnokarna                               16.415,01
Olstorp                                             5.260,00
Naturskolan                                     9.900,00
Fågeltorn                                         2.000,00
S:a Avsättningar                            41.575,01

Summa Eget kapital och avsättningar
                                                    90.545,21

Bokslut för Naturskyddsföreningen i Västernärke
för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31
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Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen har i Naturskyddsföreningen under 2019 haft sju protokollförda 
styrelsemöten. Vi har mest riktat in oss på att genomföra de olika arrangemang 
som vi har haft med i vårt schema och att sköta om Olstorp. Den 31/12 2019 
hade vi 370 betalande medlemmar.

Vår verksamhet i Naturskyddsföreningen har bland annat varit Årsmöte, Ug-
glekväll med grillfest, Orrspelsmorgon, Utflykt till Bergaskogen och Gökhults 
groddammar, Gök- och Morkullekväll, Sixtorpsdagen med temat mat- kultur 
och rörelse, Blomstervandring i Garphyttans nationalpark, Vandring över 
Skagerhultsmossen, Skogsvandring i Gryt, Äventyr på Bergslagsleden och 
Bildafton i Folkets Hus i Vintrosa.

Föreningen har engagerat sig i integrationsfrågor för nyanlända, dessa möten 
har varit mellan föreningar och Lekebergs kommun. Vår krets deltog även i 
Naturskyddsföreningen Örebro läns årsmöte.

Natursnokarna som är ett familjeevenemang  har haft aktiviteter som var 
fåglarna om vintern, upptäck djurens spår i skogen, Bergaskogen och Gökhults 
groddammar, Sixtorpsdagen, äventyr i bergslagsleden och lie- och ängsdagen. 
Under årtet lanserades Naturfalken.  

Styrelsen 2019 har bestått avAnn-Sofi Eliason (ordförande), Roger Björkeroth 
(kassör), Eleanor Heinonen (sekreterare) Christina Björkeroth (ledamot) och 
Magnus Eliason (ledamot) Övriga: Susanne Eriksson (hemsidesansvarig), 
Ewonne Granberg (revisor), Rasmus Axelsson (revisor).

Vi i styrelsen tackar alla som har deltagit och gett sitt stöd till vår verksamhet. 
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progrAm 2020
Var med på våra aktiviteter! Du är varmt välkommen!

25 mars onsdag kl 18.00 Årsmöte 
Plats: Vallgatan 43 (Klaessonhuset) Fjugesta.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom till årsmötet. Det är viktigt!
Alla deltagande medlemmar bjuds på Pizza och dryck efter mötet!

28 mars lördag kl 19.00 Ugglekväll och mys med grillfest. 
Vi samlas vid Sixtorp för lite trevlig samvaro. Varma kläder rekommend-
eras liksom kikare och ficklampa. Vi bjuder på förtäring, dryck och grillat.
Ledare: Leif Bertilsson 070-686 51 23

5 april söndag 10.00 Guniding skyddsvärd natur
Älgdrågen/Gässlinge hällar (Gränsen Degerfors/Lekeberg)
Samling Rönningsvik (vid Ölen) Samverkan Skogsgruppen och Natur-
skyddsföreningen Västernärke
 
13 april måndag (annandag påsk) 06.00 Orrspelsmorgon
Samling vid vårt lilla klubbhus Olstorp vid Skagerhultsmossen. Att upp-
leva orrarnas spel en tidig vårmorgon är en upplevelse man sent glömmer. 
Stövlar, varma kläder, kikare och matsäck medtages. 
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/Skagerhultsmossen. Kör till vändplats och 
du är framme. Ledare: Jonas Forsberg 070-298 47 82

25 april lördag 10:00-16:30, och 26 april söndag 10:00-16:00. 
Natursnoksledarkurs
Vid sixtorps gamla skola. Vi leker lekar och testar utrustning. Vi sitter runt 
elden och pratar om hur vi bäst startar och driver en Natursnoksgrupp. Vi 
delar med oss av det vi kan och byter erfarenheter med varandra. Du får 
möjlighet att leda övningar tillsammans med andra.
Ledare: Bosse Bergenholtz och Ann-Sofi Eliason. Info och anmälan:
www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bli-natursnoksl-
edare-snok1-sixtorp-25-26-april-2020:
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26 april söndag 10.00 Guinding skyddsvärd natur
Mögsjön/N Storsjön (Gränsen Karlskoga/Lekeberg) Samling Svinsjöstu-
gan.
Samverkan Skogsgruppen och Naturskyddsföreningen Västernärke

9 maj lördag kl 20.00 Gök- och Morkullekväll 
Samling vid vår andra klubbstuga 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 till vändplats och du är framme. Denna sjudande vårkväll 
brukar alltid vara fin. Korvgrillning. Medtag kaffe, korv och tillbehör. 
Ansvarig: Jonas Forsberg 070-298 47 82

16 maj lördag  Sixtorpsdagen
Tema: Musik- Fest- Firande 
Familjeunderhållning , Natursnokarna kl.15-17
Musikevenemang för vuxna musikglada från kl.19.00 – 00.00
Kostnad för kvällsunderhållningen: 200 kr
Ugglans grill / café öppen. Spelprogram kommer senare

28 juni söndag kl 10.00 Vandring över Skagerhultsmossen
Vandring över Skagerhultsmossen. Samling 10.00  med gudstjänst vid 
Skagershults gamla kyrka. Sedan vandrar vi ”Likvägen” över mossen. 
Medtag fika som intas halvvägs. Buss hämtar för återfärd till kyrkan. 
Ansvarig: Lars Göran Edberger 0585-44449

15 november söndag 17.00 Bildafton 
Bildafton Viagården (Folkets Hus) Vintrosa  Jonas Forsberg/N och andra natur-
fotografer visar sina bilder. Entré 50 kr inkl fika.
Ansvarig: Ingvar Blomberg 019-296574 
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28 juni söndag kl 10.00 Vandring över Skagerhultsmossen
Vandring över Skagerhultsmossen. Samling 10.00  med gudstjänst vid 
Skagershults gamla kyrka. Sedan vandrar vi ”Likvägen” över mossen. 
Medtag fika som intas halvvägs. Buss hämtar för återfärd till kyrkan. 
Ansvarig: Lars Göran Edberger 0585-44449

Natursnokarna 
Familjeevenemang

28 mars lördag kl. 17.00 Fåglarna i 
Olstorp/Skagerhultsmossen.  
Medtag dryck, vi bjuder på fika.
Ledare:Ann-Sofi Eliason 072-3393 41 63. Kom gärna med på ugglekväl-
len i Sixtorp. (se nedan!)

28 mars kl 19.00 Ugglekväll i Sixtorp.
Medtag: kikare och ficklampa och något varmt att dricka.Vi bjuder på
korv att grilla. SnokLedare: Ann-Sofi Eliason 0723934163
Uggle guide Leif Bertilsson

25 april  kl.17.00.
Samling Sixtorps parkering. Sedan till Limstensgruvorna.
Medtag: dryck, vi bjuder på korv att grilla.

16 maj kl.15-17 
Sixtorpsdagen: Musik Fest & Firande
Underhållning, Tipspromenad, Naturfalken och vi bakar pinnbröd.
Medtag: Dryck.

23-24 juni ” Hantverksbyn I Stenbäcken” Tid: Mellan kl.15-19
Tova & Tälja. Friluftsteknik/ Eld / Knopar / Enklare utematlagning.
Medtag: Dryck och ombyteskläder. Vi kommer att jobba mycket med
vatten då vi ska tova.

15 augusti kl.11-14
” Vad finns i bäcken /sjön och BÄVER safari”
Medtag: ryggsäck matsäck på vår färd. Samling Sixtorp!

12 september kl.10.00 - ca.13.
Samling: Mullhyttans kyrkas parkering.
Sedan far vi till ”FASASKOGEN”.
Medtag: Ryggsäck och matsäck på vår trolska vandring.

10 oktober kl 10.00 - 13.00
Hösten i Garphyttans Nationalpark. Medtag egen matsäck. 
Ledare: Ann-Sofi Eliason
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14 november kl 10.00 - 13.00
Pepparkaksbak och pinnbröd ute. Medtag dryck!
Plats: Sixtorp. Ledare Ann-Sofi Eliason

5/12 Natursnoksavslutning. kl 10.00 - 13.00.
Vi klär fågeljulgranenoch äter pepparkakor och lussebulle.
Plats Sixtorp. Ledare: Ann-Sofi Eliason

Tänk på att klä dej efter väder!

VÄLKOMNA  ATT UPPTÄCKA MED OSS !
Natursnoksledare & Naturguide Ann-Sofi Eliason
naturevent@sixtorp.com  072-393 41 63

Sixtorp 25-26 april 2020
Länk till anmälan: 
https://naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
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Sixtorps gamla skola nu såld.
I januari i år såldes vårt gamla klubbhus. Beslut om detta togs på ett årsmöte 
2015. Eliasons är köpare och de har hyrt skolhuset under nästan 4 år med 
option på att köpa det. De bedriver bl a naturevent med utgångspunkt vid  
skolhuset. De har också andra kurser och evenemang vid sidan av massa-
geverksamhet. Tidigare utnyttjades skolhuset väldigt sällan av föreningen och 
det kostade oss mycket pengar utan att komma vår verksamhet till godo. Det 
var dessutom i stort behov av renovering, till vilket vi saknade pengar. Under 
tiden som vi hyrt ut det till Eliasons har hyran bidragit till att vi fått ett litet, 
men ändå överskott ekonomiskt. Nu i och med försäljningen har vi fått ett 
rejält tillskott i kassan så att vi kan satsa mer på vår verksamhet. Vår förening 
kommer dock fortsatt att kunna ha vissa evenemang vid skolhuset bl a Six-
torpsdagen, vilket är mycket positivt.

Vi har ju dock kvar vårt lilla torp “Olstorp vid Skagerhultsmossen. Det har vi 
under verksamhetsåret reparerat med visst bidrag från Hopajola. Mycket åter-
står dock och under hösten har det utsatts för skadegörelse i form av krossade 
fönster. Detta måste vi reparera nu i vår. Det är tyvärr inte första gången som 
torpet utsatts för skadegörelse.



Tel 072-393 41 63

4-hjulingar Zusuki.
Cyklar och gräsklippare.

Motorsågar: Stihl och Husqvarna.
Fiskekort för sjöarna i Västernärke.

Patrik: 070-591 47 09
Jonas: 070-591 47 32

info@fjugestaelektriska.se
www.fjugestaelektriska.se

Östra Långgatan 45, 716 21 Fjugesta

Bygdens bank
Vi vill vara banken du kan leva med hela livet och vi vill vara med 
och utveckla Lekeberg med omnejd till en livskraftig bygd, där 
människor väljer att leva och verka.
En del av vår vinst investeras i områden - kultur, idrott, samhälle 
och näringsliv - som bidrar till en levande region.

Varmt välkommen!
•  0585-817 00 •  www.lekebergssparbank.se
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