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Ordföranden  har ordet
År 2021...Nu händer det:
Vi vänder blad och färden blir till vårt lilla
torp Olstorp. En plats som vi har tänkt ska bli en 
liten oas, för alla oss i föreningen. Med gemen-
sam kraft och många händer kan vi skapa en
vacker plats vid det lilla torpet där vi kan njuta
av djur och natur. Det blir ett antal träffar dit ut
för oss i styrelsen, så välkomna.

Natursnokarna firar 30 år och det ska vi upp-
märksamma efter sommaren, så håll lite koll på
hemsidan och Facebook. Just nu bygger vi en
fin bod för alla de natursaker vi kan använda såsom håvar, vattenkikare och 
vadarstövlar. Det finns så mycket kul och bra vi kan hitta på för alla de små 
snokarna. 
Ann-Sofi Eliason
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Naturskyddsföreningen i Västernärke kallar till 

årsmöte 2021
6 maj torsdag kl 19.00 
Plats: Sixtorp (förmodligen utomhus) I år föranmälan till:
Ann Sofi Eliason 072-393 41 63   naturevent@sixtorp.com   eller:
Roger Björkeroth 070-326 37 54, roger@hasselberga.se
Om restriktioner är samma som idag kan mötet ske delvis digitalt.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom till årsmötet. Det är viktigt!

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 2021
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! 
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Försäljningen av Sixtorps gamla skola har gjort att vi har mer pengar att röra oss med, 
men de pengarna har vi avsatt för framtida kostnader. Bidrag från Lekebergs Sparbank 
har gjort att vår ekonomi är god. Under 2020 har vi av förklarliga skäl inte kunnat ha 
de aktiviteter vi önskat, men pengarna finns kvar för framtida aktiviteter.  Beträffande 
årets överkott  på 4.365,38 kr. får årsmötet göra hur dessa pengar ska disponeras. Kom 
gärna med förslag på aktiviteter eller dylikt.
Roger Björkeroth (kassör) 

Rörelsens intäkter                                                            
Föräljning Sixtorp          150.000,00
Västernärkes Natur            3.000,00
Sponsorsbidrag 
(Lekebergs Sparb.)           15.000,00
Prenumerationsavg                800,00                 
Kretsbidrag från SNF         7.280,00
Ränteintäkter                           87,62
Utnyttjade medel Olstorp    5.684,00
S:a Rörelseintäkter          181.851,88
Kostnader                                                             
Möten arrangemang           1.047,50
Olstorp                                5.684,00
Sixtorp                                6.617,00                
Västernärkes Natur             3.215,00
Natursnokarna                    2.582,00
Naturskolan                           520,00
Medl.avg andra org.              600,00
Bankkostnader                       431,00
AMF-försäkring                     200,00
Porton                                  4.290,00
Fågelfrö                               1.800,00
Kurser, kursmaterial              500,00
Avsättningar husfond       150.000,00
Öresavrundning                          0,26
S:a Kostnader                   177.486,50
----------------------------------------------
Rörelseresultat                      4.365,38

Tillgångar                                                                    
Andel i Folkets Hus Vintrosa           700,00 
Kassa                                                 182,00
Bank                                        236.682,68
Förskottbetald föräkring              1.662,00
S:a tillgångar                               239.226,68
----------------------------------------------------
Eget kapital och avsättningar                                                                                        
              
Balanserad vinst                            48.970,03
Årets vinst                                       4.365,38
S:a Eget kapital                             53.332,15

Avsatta medel                
Reservfond                                      8.000,00
Natursnokarna                               16.415,01
Fastighetsfond                             144.316,00
Olstorp fond                                    5.260,00
Naturskolan                                     9.900,00
Fågeltorn                                         2.000,00
Öresavrundning                                     0,26 
S:a Avsättningar                           185.891.01

Summa Eget kapital och avsättningar
                                                  239.226,68

Bokslut för Naturskyddsföreningen i Västernärke
för räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31



5

Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen har i Naturskyddsföreningen under 2020 haft fyra protokollförda sty-
relsemöten och två arbetsdagar vid stugan i Olstorp. Då satsade vi på utsidan 
av torpet med att skrapa, måla och sätta in en ny ytterdörr. På grund av pande-
min har vi varit tvungna att ställa in vissa arrangemang och inte haft så många 
styrelsemöten. 

Den 31/12 2020 hade vi ca 325 medlemmar. Ann-Sofi blev invald för två år 
som ledamot i Länsförbundstyrelsen Örebro län för Naturskyddsföreningen.
Vår verksamhet i Naturskyddsföreningen har bland annat varit Västernärkes 
Årsmöte, Årsstämman i Nora, Hopajolas årsmöte i Viby. Ugglekväll med 
grillfest, Orrspelsmorgon, Gök- och Morkullekväll och Vandring över Skager-
hultsmossen. 

Natursnokarna som är ett familje evenemang har haft aktiviteter som började 
med Ugglekväll i Olstorp, Fasaskogen, Sågbackens dag i Mullhyttan där man 
kunde ta “Naturfalken”, Garphyttans nationalpark och Limstensgruvorna. Ann-
Sofi har genomfört åtta onlinemöten för Snoklok i Sverige. Natursnoksledark-
urs i Sixtorp. Sommar och höstaktiviteter fick vi ställa in. 

Föreningen har engagerat sig i integrationsfrågor för nyanlända, dessa möten 
har varit mellan föreningar och Lekebergs kommun. Vid ett tillfälle i höstas 
hade Naturskyddsföreningen i Västernärke i samarbete med Länsförbundet 
Örebro ett par grupper från SFI i Fjugesta med på möte i Bergaskogen, ett ar-
rangemang vi kallar Språka mellan tallarna” 

Styrelsen 2020 har bestått av Ann-Sofi Eliason (ordförande), Roger Björkeroth 
(kassör), Eleanor Heinonen (sekreterare), Christina Björkeroth (ledamot), 
Magnus Eliasson (ledamot) och Susanne Eriksson (hemsideansvarig).
Revisorer har varit Ewonne Granberg och Rasmus Axelsson

Vi i styrelsen tackar alla som har deltagit och gett sitt stöd till vår verksamhet. 
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progrAm 2021
Var med på våra aktiviteter! Du är varmt välkommen!

6 maj torsdag kl 19.00 Årsmöte 
Plats: Sixtorp (förmodligen utomhus) I år föranmälan till:
Ann Sofi Eliason 072-393 41 63   naturevent@sixtorp.com   eller:
Roger Björkeroth 070-326 37 54, roger@hasselberga.se
Om restriktioner är samma som idag kan mötet ske delvis digitalt.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom till årsmötet. Det är viktigt!

27 mars lördag kl 19.00 Ugglekväll och grillfest i Sixtorp.
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 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

6 maj Årmöte ( Se ovan)
P g a pandemin sker det i år senare än vanligt med förhoppning om att vi 
kan vara fler än 8 personer. Om inte, gäller först till kvarn med anmälan 
och övriga får delta digitalt. Info om detta får de som föranmält sig.
Föranmälan senast 26 april!

8 maj lördag kl 20.00 Gök- och Morkullekväll med grillning.
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
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22 maj lördag  Sixtorpsdagen. Bioblitz- musik, fest och firande
och Biologiska Mångfaldens dag.
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

4 juli söndag kl 10.00 Vandring över Skagerhultsmossen
Vandring över Skagerhultsmossen. Samling 10.00  med gudstjänst vid 
Skagershults gamla kyrka. Sedan vandrar vi ”Prästastigen” över mossen. 
Medtag fika som intas halvvägs. Buss hämtar för återfärd till kyrkan. 
Ansvarig: Lars Göran Edberger 070-600 86 05

14 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 

Bild:
Ann-Sofi Eliason
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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

30 år fyller Natursnokarna i år och det
kommer vi fira under året.

MARS
Lördag  27/3 kl.18.00 - 20.00
Ugglekväll i Sixtorp.
Medtag: kikare & ficklampa.
Ta med din målade fågelholk och vi sätter upp den i ett träd.

APRIL
Söndag 18/4 kl.10-12
Olstorp, medtag kikare.

Torsdag  29/4 kl.18.00-19.00
Friluftslivets dag.
Limstensgruvorna.
Samling Sixtorps parkering kl.17.30.
Kvällsmat tillsammans…
 
MAJ 
Lördag 22/5
Biologiska mångfaldens dag
Tid, plats, aktivitet se hemsidan inom kort.

Söndagen 30/5 kl.08.00-ca.12.00
Samling ICA affären Mullhyttan kl.08.00.
Till Tiveden vid Ösjönäs en ca 2km vandring. Vargagrottan

JULI
Torsdag - fredag 29-30/7  kl 16.00 - 20.00. 
(De som vill övernatta stannar kvar) Månadens Reservat. Hopajola med 
NaturEvent arrangerar utifrån ”LUFTEN ÄR FRI” Det är Friluftslivets år.
Tema: Sova Ute. Äventyra och snoka med oss och sov över i ett vind-
skydd eller militärtält eller en tipi. Tillsammans  bygger vi ett läger och 
täljer och knopar. Och lagar mat över öppen eld.
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AUGUSTI
 Blir ett äventyr på sjön Vättern tillsammans med Askersunds natursnokar.
Wetterviksbåten. Mer info kommer på  Facebook.

SEPTEMBER
Lördag 4/9  kl.15.00- 22.00. Det finns boende och camping
Sixtorpsdagen. Musik- Fest & Firande.
Mer info på Facebook

OKTOBER
3 /10 kl.11.00-13.00
Stenbäckens naturreservat / Lillsjön
Samlas uppe vid gården.

NOVEMBER
Söndagen 7/11 kl.11-13
Baggetorps hembygdsförening.
Till kolarkojan och göra kolbullar.
KolarKalle möter oss där i skogen.

DECEMBER
5/12 kl.11-13 Sixtorp
Vi klär djurgranen och bakar pepparkakor. Lite pyssel och stoj….

Kläder efter väder och alltid MATsäck…..Oftast gör vi upp en eld….Mysigt, 
varmt och gött.

Väl mött. Magnus, Terese, Lisa och Ann-Sofi

Kontakt via sms 0723934163 Ann-Sofi Eliason
Eller via Facebook Natursnokarna Västernärke

VÄLKOMNA  ATT UPPTÄCKA MED OSS !
Natursnoksledare & Naturguide Ann-Sofi Eliason
naturevent@sixtorp.com  072-393 41 63
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Ett par bilder från even-
emang med Natursnokarna 
nu i vintras.

foto: Ann-Sofie Eliason

Vi var med på Bygdeföreningens 
evenemang i somras på Sågbacken



Du brukar få Hopajolas program med SNF:s medlemablad Sveriges 
Natur. Tyvärr blir det inte så nu i vår, men du kan hämta dem på 
Biblioteket i Fjugesta, Cykel & Sågservice i Mullhyttan eller Has-
selberga Sport & Reklam Vallgatan 43 i Fjugesta. Hämta gärna ditt 
guideprogram. Där finns jättemycket aktiviteter i Naturen under 
första halvåret 2021.
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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

SopSorTErINgSKASSAr
För källsortering av dina sopor. 

Format 32 x 32 x 43 cm. Gjorda av kraftigt plastlami-
nat som tål vattentvätt. 4 kassar per förpackning. 

189 kr/set

Vallgatan 43
716 31 Fjugesta
Tel 058-312 92
www.hasselberga.se
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