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Ser ut över sjön , medans solen sakta dras 
upp över horisonten. Markens kyla snart 
värms upp av strålarnas sken.
Frost på taken börjar glittra.
Ett ljusspel visar sig med färger som växlar.
Tystnaden är total och jag fångas av lugnet.
Trädens mörka siluett mot den vackra 
horisonten,  som solstrålarna ska belysa i 
bladens höstfärger.
Varje dag är en ny dag med möjligheter att få 
uppleva naturens ofattbara skönhet.
Nya upptäckter som förundrar, glädjer.
Att se det lilla i det stora ger mig livslust.

Ann- Sofi Eliason

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.

Ordföranden  har ordet
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Vindkraftsparken i Kronoberget

Fredagen den 4 oktober var det öppet hus 
vid vindkraftsverken vid Kronoberget. Alla 
16 verken är nu färdiga och levererar el.
Till invigningen kom flera hundra besökare. 
Stena Renewable hade nog inte väntat så 
många besökare för bullar och kaffe som de 
lovat bjuda på tog slut. Det var inte någon 
större information som gavs på plats. Hade 
förväntat mej mer information och infoblad, 
men det vara bara några få informatörer 
som hade en kort presentation i snålblåsten.
Den som inte var där då kan besöka om-
rådet när ni så önskar. För att komma dit: 
Åk från Vekhyttan norrut och tag av mot 
Stenbäcken och Lillsjön. Kör förbi Lill-
sjön och tag av första större vägen till 
vänster. Åk sedan ett par kilometer och ni 
är framme. Vindkraftsparken har kostat 
600 miljoner kronor och bygga. Projektet 
kommer att leverera ca 200 miljoner kWh 
årligen. Projektet har orakat stora ingrepp 
i naturen och vi får hoppas att nyttan med 
förnyelsebar energi något kan kompensera 
dessa stora ingrepp. Då det blåste måttligt 

vid invigningen och mycket sorl 
från de närvarande var det svårt att 
få en uppfattningen om ljudnivån 
från vindkraftsverken. Varje år 
delar Stena ut totalt 160.000 kr till 
föreningar i Lekeberrgs kommun. 
Tycker du att vi ska söka anslag 
från dem? En fråga som kommer 
upp på nästa årsmöte.

foto: Roger Björkeroth
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Bild: Roger Björkeroth
Tjärn i södra Kilsbergen i trakten av de nya vindkraftverken.  
Bilden tagen innan byggstart.

Bild: Roger Björkeroth

Båttransport
I våras blev de bänkar 
och bord färdiga som 
vi beställt av AMI. 
För att placera ut dem 
på nya vandringsslin-
gan var det lättast att 
trasportera per båt. 
Här är Magnus i full 
färd med uppgiften.
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Kvarvarande program 2019
17 november söndag 17.00 Bildafton
Bildafton Viagården (Folkets Hus) i Vintrosa. Jonas Forsberg/N visar sina 
naturbilder. Entré 50 kr inkl fika. Ansvarig: Ingvar Blomberg 019-29 65 74
OBS ingen bildvisning på Linden i Fjugesta i år.

Årsmötet 2019
Årsmötet 2019 som gick av stapeln den 3 mars var som vanligt dåligt besökt av 
våra medlemmar. Vi hoppas att fler kommer till nästa årsmöte. Det är viktigt att 
komma på årsmöten och kunna framföra sina åsikter och att välja styrelse! 
På nästa årsmöte tas bl a frågan upp om vi ska söka anslag från Stenas vind-
kraftsfond. Det blev omval av alla styrelseledamöter som var på tur för att 
avgå. Se sid 2 i denna tidning

Orrspelsmorgon

Bild: Jonas Forsberg

den 22 april var årets orrspelsutflykt med Jonas Forsberg i Villingsberg.
ca 20 personer kom till denna tidiga morgonträff. Bilden nedan är från ett tidi-
gare tillfälle.
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Blomstervandring i Garphyttans nationalpark
Den 2 juni ordnade Hopajola, 
Region Örebro läns och Natur-
skyddsföreningen i Västernärke 
en blomstervandring i Garphyt-
tans nationalpark. Det var ett 
30-tal besökare från hela länet 
en vacker försommardag och 
vi fick beskåda blomsterprak-
ten och informerades om vilka 
blommor vi såg. Synd för er 
som missade detta.
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Sixtorpsdagen
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Sixtorpsdagen i år var den 19 maj 
i härligt vårväder med massor av 
aktiviteter. Evenemanget samlade 
ett 70-tal besökare. Den nya Na-
tur- och äventyrsstigen invigdes. 
Grillen och kaféet var i full gång.

Ny FN-rapport: Tillståndet i våra hav 
förvärras snabbare än forskarna trott
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Haven värms och isarna smälter snabbare 
än vad forskarna tidigare har trott. Det 
visar den nya rapporten från FN:s kli-
matpanel IPCC som presenterades idag. 
Utsläppen måste gå ner snabbt för att inte 
konsekvenserna för våra samhällen och 
människors liv ska bli ödesdigra.

25 september släppte FN:s klimatpanel 
IPCC en ny klimatrapport som heter The 
Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate. Det är den hittills mest omfat-
tande bedömningen av hur allvarligt kli-
matet påverkat våra hav och kryosfären 
(jordens istäckta områden).

Rapporten beskriver hur världens marina 
liv, hav, glaciärer, berg och polarområden 
påverkas av klimatkrisen. Förändrin-
garna sker i en aldrig tidigare skådad takt 
och påverkar hundratals miljoner män-
niskor som får lida av konsekvenserna i 
form av bland annat mat- och vattenbrist. 
Hårdast kommer redan marginaliserad 
kustbefolkning i låginkomstländer att 
drabbas.

– Isarna smälter, havsnivån stiger och 
havstemperaturen ökar i en snabbare takt 
än någonsin tidigare. Läget är betydligt 
värre än forskarna tidigare trott. Nu krävs 
att politikerna tar rapporten på allvar och 
reagerar kraftfullt, säger Karin Lexén, 
Naturskyddsföreningens generalsekreter-
are.

Den globala uppvärmningen har redan 
förändrat våra hav. Haven har tagit upp 
omkring 90 procent av värmeöverskottet 
i atmosfären och 30 procent av koldiox-

iden. Detta har gjort haven varmare, 
surare och mindre syrerika. Klimat-
förändringarna påverkar också havens 
ekosystem och arter. Särskilt känsliga 
är korallrev.

– För att klara havens utmaningar 
måste vi både minska utsläppen av 
växthusgaser och skydda och återstäl-
la ekosystem. Men bara skydd räcker 
inte. Vi måste sluta subventionera och 
främja miljöskadliga sektorer, och 
istället stärka och stödja de hållbara. 
Även om vi lyckas minska utsläppen 
så kommer konsekvenserna att vara 
stora. Särskilt låginkomstländer och 
små önationer kommer att drabbas 
mycket hårt. Vi måste därför öka an-
passningsstödet till dem, säger Karin 
Lexén.

Naturskyddsföreningen listar tre 
viktiga politiska förändringar som vi 
hoppas att rapporten leder till:

1. Ökat skydd av hav och kustekosys-
tem

2. Främjande av småskaligt fiske

3. Anpassad fiskeriförvaltning 



Ekologiska kläder
T-shirts
Sweatshirts
Huvtröjor
Tygkassar
Pikétröjor
Pants

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

Tel 072-393 41 63

Allt med eller 
utan tryck. Vi 
har även reflex-
västar, jackor, 
kepsar, halsdukar, 
nummerlappar, 
idrottskläder och 
reklamartiklar.
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