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Barn i naturen,-finns det något finare?
Placera några barn i en skog, och mirakel sker. 
Leken uppkommer omedelbart, och variationen 
blir oändlig. Det klättras , nosas , tittas i lupp och 
smakas bär. Inlärningen är momentan och med 
alla sinnen. 

Fyra personer har under sensommaren genomgått 
snokledarutbildning genom naturskyddsförenin-
gen. Energin är hög att nu -låta fler familjer vid 
fler tillfällen ta del av vår fantastiska natur. Är du 
förälder , eller kanske mormor eller farfar, häng 
med nästa gång. Nu nalkas hösten med dess färg-
paletten färger, det bör vi uppleva tillsammans!
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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Natursnokarna 
Under året har följande aktiviteter gjorts för 
Natursnokarna:

28 mars: Fåglarna i skogen samt ugglekväll 
25 april: Besök i Limstensgruvorna.
15 augusti “Vad finns i bäxken” och bäversafari.
12 september: Utflykt till Fasakogen.
10 oktober: Utflykt till Garphyttan nationalpark.
Tyvärr blev några av de planerade aktiviterna inställda p g a Corona

foton: Ann-Sofi Eliason
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Övriga Aktiviteter 
Övrig verksamhet hittills i åt har varit:

25 mars: Årsmötet som tyvärr vara väldigt sparamst besökt, kansk p g a Cor-
na. Årsmötet genomfördes dock och de som tidigare varit ledamöter kvarstog.

28 mars Ugglekväll med grillfest vis Sixtorp

13 april. Orrspelsmorgen ledd av Jonas Forsberg

25-26 april: Natursnoksledakurs för dem som ville bli ledare.

9 maj: Gök- och morkullekväll vid Olstorp

28 juni. Vandring överSkagerhutlsmossen. P g a Coriona gick vi bara halv-
vägs och vände eftserom busstransport tillbaka i var lämpligt.

Sixtorpsdagen blev i år tyvärr inställd.

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

Kvarvarande aktiviter Natursnokarna



5

Övriga kvarvarande aktiviteter 
15 november söndag kl 17.00 Bildaftorn
Bildafton i Viagården (Folkets Hus) Vintrosa. Jonas Forsberg/N ochev andra 
naturfotografer visat bilder. Entré 50 kr inkl  fika. P ga Coran är antel besökare 
begränsat till 50 personer, men det brukar inte vaa fler tidigare år.

Hej!
Hösten har kommit och föreningens verk-
samheter rullar på, även om inte allt är
som vanligt med anledning av coronapan-
demin. Personligen saknar jag att inte kun-
na träffa andra medlemmar i samma ut-
sträckning och att inte besöka kretsar
och länsförbund. En tröst är att många hål-
ler digitala möten, både på egen hand, samt
i samarbete med riksföreningen och andra
aktörer, och jag har deltagit på en del av
dem. Rikskansliet erbjuder också olika di-
gitala kurser, workshoppar och föreläsning-
ar som kretsar och länsförbund kan boka
in, läs om några av dem här nedan. 
Som många av er redan har sett fattade riks-
styrelsen nyligen det svåra beslutet att 
skjuta upp riksstämman 2020 till maj eller
juni 2021. Detta för att invänta möjligheten
att kunna hålla stämman fysiskt, och om det inte går, att förbereda hela 
föreningen inför att hålla riksstämman digitalt på ett sätt som säkrar 
föreningsdemokratin.

Sist men absolut inte minst vill jag lyfta en riktigt stor framgång för både 
Naturskyddsföreningen och klimatet. Preemraff har valt att dra tillbaka sin 
ansökan om utbyggnad. Stort tack till alla er som engagerat er och ett ex-
tra varmt tack och grattis till kretsen i Lysekil som drivit frågan i många år. 
Hurra och fira med oss på Naturkontakt.
Johanna Sandahl
Ordförande Naturskyddsföreningen

Brev från ordförande i
Naturskyddsföreningen Riks
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Olstorp

Vårt torp Olstorp på västra sidan av Skagerhultmossen, som bl a tjänar som 
raststuga för besökare till fågeltornen där, hade under föra vintern utsats för 
skadegörels i form av krossade fönster och även en del inredning. Detta har vi 
nu lagat och vi har bytt ytterdörr samt påbörjat målning av huset. Tyvärr har vi 
halkat efter med uderhållet av gräsytorna utanför torpet, så gräset har blirt långt 
och svårt att klippa då. Vi får hoppas att det blir bättre till nästa år.
Om du skulle vilja vara med i en arbetsgrupp för Olstorp så anmäl dej till 
Roger (070-326 37 54 ). Det finns också andra arbetsuppgiter som vi i styrelsen 
inte hinner med, så anmäl dej gärna även till sådant.

foto: Roger Björkeroth



Nu ska det bli slutslängt på
återvinningscentralerna
En fjärdedel av det som slängs på Sveriges återvinningscentraler är fullt använ-
dbart och går att sälja eller skänka bort. Det är 450 000 ton grejer som blir sopor 
helt i onödan. En hel del återvinningscentraler erbjuder möjligheten att lämna 
saker för återbruk, men på nästan hälften av centralerna blir precis allting sopor 
– trots att mycket hade gått att ta tillvara på. 

Nu är det dags att ta ett krafttag om landets återvinningscentraler. 40 procent av 
stationerna kan bli mycket bättre och ge besökare möjligheter att skänka bort 
sådant med kommersiellt värde eller fullt fungerande grejer.

Det här kan återvinningscentralerna göra:
•Ha minst en station för återbruk på varje återvinningscentral.
•Fråga alla besökare om de har något som kan återbrukas.
•Skylta tydligt att man kan lämna till återbruk, och var.
•Ha personal som guidar besökare att slänga färre grejer.
•Samarbeta med välgörenhetsorganisationer, lokala butiker och verksamheter som 
kan ta emot och sedan sälja sakerna inom återvinningscentralens område.

Och faktiskt. Detta är genomfört på återvinningsvcentralen i Fjugesta!
Det finns tydligt skyltat och tala med personalen om du tror att du har något som 
kan återanvändas. På torget i Fjugesta finns också en butik får dess grejer.Om du 
inte hittar vad du önskar där så finns ju Röda Korset second-hand-affär snett över 
gatan. 
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Ekologiska kläder
T-shirts
Sweatshirts
Huvtröjor
Tygkassar
Pikétröjor
Byxor

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.

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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