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Året efter friluftslivets år vi inne på ett lika 
friluftslivligt år!
Tema: Fåglar och skogens värde.
Vi inleder  ett naturvårdsprojekt i samarbete 
med Lekebergs kommun.

Jag vandrar i skogens lugna rum.Vilken årstid spelar ingen roll.                    
Om inte skogstäcket blivit vitt är det alltid gröna nyanser som möter mitt 
sinne. Ro. Harmoni. Lätthet. Glädje.Värme. Ja! Listan kan bli lång med 
en massa känslor.”
UT OCH NJUT !

Syns där ute. Glöm inte att anmäla dig till söndagen 20/3.
/Ann-Sofi

Glöm inte att titta på vår hemsida då och då!
Den uppdateras regebundet.
Hemsida: www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se 
Facebook: Naturskyddsföreningen Västernärke

Ordföranden har ordet
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Naturskyddsföreningen i Västernärke 

Kallelse årsmöte 2022
24 mars torsdag kl 18.30
Plats: Vallgatan 43 (konferenslokalen)
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder alla deltagare på pizza och dryck.
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 2022
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! 



4

Under året har vi investerat i förråd för material för natursnokarna om 40.000 kr.
Detta kommer att avskrivas varje år med 20% (8000 kr). Belastat kontot natursnokarna. 
Vi har också haft ett kollo som vi fått bidrag för från Lekebergs kommun och Lions 
Club och som beskostat ca hälften. Vår nettokostnad 28.698kr. 
Vi har dock inte fått vårt medlemsbidrag från Naturskyddsföreningen riks under 2021 
utbetalt. Vi kommer dock att få det i februari 2022 i ställert. Bokfört som fordran i 
bokslutet

Roger Björkeroth (kassör)

Intäkter                                                            
Västernärkes Natur            3.000,00
Bidrag Lekebergs Sparb.  15.000,00
Prenumerationsavg                700,00                 
Kretsbidrag från SNF         8.160,00
Ränteintäkter                           89,58
Utnyttjade medel F-Fond 25.000,00
Bidrag studiefrämjandet     2.658,00
Bidrag Lions Club              5.000,00
Bidrag Lekebergs kn        27.560,00
Anm avg Kollo                   4.200,00
öresavrundning                         -0,26
S:a Rörelseintäkter            91.367,32

Kostnader
Naturskolan                            520,00
Möten arrangemang             1.568,05
Kolloverksamhet                61.258,00 
Kostnad Olstorp                    1.662,00
Tidningen                             3.261,00
Fågelfrö                                  654,50
Natursnokarna                     13.652,75
Medl andra org                         850,00
Porto                                      5.160,00
Bankkostnader                          428,00
AMF-försäkring                       200,00
S:a kostnader                       89.214,30
----------------------------------------------
Rörelseresultat                       2.153,02 

Tillgångar                                                                    
Materialförråd                               32.000,00
Fordran SNF                                   8.160,00
Andel i Folkets Hus Vintrosa            700,00 
Kassa                                                  182,00
Bank                                        175.337,70
S:a tillgångar                               216.379,00
----------------------------------------------------
Eget kapital och avsättningar                                                                                        
              
Balanserad vinst                            53.334.41
Årets vinst/förlust                           2.153,02           
S:a Eget kapital                             55.488,43

Avsatta medel                
Reservfond                                      8.000,00
Natursnokarna                               16.415,01
Fastighetsfond                             119.316,00
Olstorp fond                                    5.260,00
Naturskolan                                     9.900,00
Fågeltorn                                         2.000,00 
S:a Avsättningar                          160.891,01
Öresavrundning                                     0,26
Summa Eget kapital och avsättningar

----------------------------------------------------- 
                                                    216.379,.70

Bokslut för Naturskyddsföreningen i Västernärke
för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31



5

Verksamhetsberättelse för 2021
Styrelsen har i Naturskyddsföreningen under 2021 haft 7 protokollförda sty-
relsemöten och arbetsdagar vid stugan i Olstorp. Snokfamiljer och några från 
styrelsen satsade på att städa i trädgården vid stugan i Olstorp och krattade 
gräsplanen och städade bort ett omkullfallet träd. På grund av pandemin har vi 
varit tvungna att ställa in vissa arrangemang.  Den 31/12 2022 hade vi ca 325 
medlemmar.

Vår verksamhet i Naturskyddsföreningen har bland annat varit Västernärkes 
Årsmöte, Ugglekväll med grillfest, Friluftslivets dag i Limstensgruvorna, Gök- 
och Morkullekväll , Biologiska mångfaldens dag, Landshövdings stafetten som 
heter Luften är fri och Kollo vid Sixtorp. 

Kollot vid Sixtorp för ungdomar under några dagar på sommaren var ett 
givande samarbete mellan Västernärkes Naturskyddsförening och Naturevent 
Sixtorp. Fjorton ungdomar deltog med glädje, nyfikenhet och energi i lekar, 
naturkunskap, musik och bad. Matlagning gjordes tillsammans och det övernat-
tades i Friluftsgården. 

Hopajola:Sixtorp hade Månadens reservat och temat var Sova ute, där vi mötte 
scouter från Stockholm. Natursnokarna och scouterna hade en givande kväll 
tillsammans. 

Natursnokarna som är ett familje evenemang och har haft aktiviteter som 
Sixtorpsdagen med temat Musik-Fest och Firande, 30 års-firande med tårta, 
Äventyr på Vättern med natursnokarna från Askersund, Klä djurgranen och 
baka pepparkakor. Ett antal snokträffar var tvungna att ställas in under året pga 
pandemin. Ann-Sofi har genomfört sju onlinemöten för Snoklok i Sverige. 
Natursnoksledarkurs i Sixtorp. Första träff till ett Naturvårdsprojekt med kom-
munens Miljöförvaltning har påbörjats och kommer att fortsätta de kommande 
åren. Under året har vi också byggt en bod för natrusnoks- och naturskolemate-
rial. (se bilder på sidan  11 )

Styrelsen 2021 har bestått av Ann-Sofi Eliason (ordförande), Roger Björkeroth 
(kassör), Eleanor Heinonen (sekreterare) samt Christina Björkeroth, Agne 
Björklund och Terese Arleij (ledamöter), Magnus Eliasson (suppleant),  Ras-
mus Axelsson och Ewonne Granberg (revisorer).

Vi i styrelsen tackar alla som har deltagit och gett sitt stöd till vår verksamhet. 



progrAm 2022
Var med på våra aktiviteter! Du är varmt välkommen!

20 februari söndag kl.18.00-20.00 Nybörjarkurs i fågelskådning.
Plats: Musikhuset i Fjugesta. Fortsätter sedan  27/2, 6/3, 13/3 och 15/5. 
Kursavgift 300 kr. Anmälan till Agne Björklund 070-9239311 senast 16/2

24 mars torsdag kl 18.30 Årsmöte 
Plats: Vallgatan 43 (konferenslokalen)
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder alla deltagarna på pizza och dryck.
 Kom till årsmötet! Det är viktigt.

20 mars söndag kl 10.00 - ca 15.00
Samling Sixtorps gamla skola. 
Den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år av kalhyggen.
Sebastian Kirppu gör en genomgång av vad som hänt. Medtag varma 
kläder, fika och lunch. Vi kommer att vara ute. Skulle vi behöva värma oss 
finns Sixtorps gamla skola att vara i. Varmt välkomna! Anmälam senast 
11/3 till naturevent@sixtorp.com. Ordförande Västernärke Ann-Sofi 
Eliason. Se vidare sidan 9!

26 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

18 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
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7 maj lördag kl 20.00 Gök- och Morkullekväll med grillning.
Samling vid vår andra klubbstuga Olstorp. Vägbeskrivning: På väg 204 mel-
lan Fjugesta och Mullhyttan, tag av söderut mot Bålby. Kör nästan ända fram 
till Bålby, men strax innan tag av mot vänster vid skylt Fågeltorn. 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

9 maj måndag kl 18.00 Guidning Olstorp
I samarbete med Samhällsbyggnad Sydnärke. Samling vid Olstorp.
Info om Olstorp, fågeltornet samt kring projektet Hammarsjön av Henrik 
von Sheele. Det bjuds på korv och dylikt.

21 maj lördag  kl 10.00-12.00 Bioblitz och Biologiska mångfaldens dag.
Plats: Stenbäckens Naturreservat. Samling på parkeringen vid Stenbäckens 
friluftsgård. Guidad tur kring naturreservatet. Medtag fika!

28 maj lördag kl 11.00-14.00 Sixtorpsdagen.
Plats: Sixtorps friluftsområde. Familjeaktiviteter (Natursnokarna). Marknad 
med hantverk. Lottförsäljning med fina priser.  Naturguidning. Tips-
promenad. Korvgrillning och mycket annat.

Senare på kvällen: Musik, fest och firande 17.00-23.00
Plats Café Ugglan & Restaurang (Sixtorps gamla skola). Program se fa-
cebook: NaturEvent Sixtorp-Stenbäcken eller Naturskyddsföreningen 
Västernärke. Entré 100 kr.

3 juli 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. Med-
tag fika som intas halvvägs. Buss hämtar för återfärd till kyrkan. 
Ansvarig: Jonas Forsberg

14 november söndag 17.00 Bildafton 
Bildafton Viagården (Folkets Hus) Vintrosa  Jonas Forsberg/N och andra na-
turfotografer visar sina bilder. Entré 50 kr inkl fika.
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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

JANUARI
SÖNDAG 16/1 kL 10.00-12.00
Hitta det tomten lämnat och se vad fåglarna ätit.
Plats: Sixtorp

FEBRUARI
Söndag 20/2 Låt skogen leva
Plats: Fasaskogen. Samling 09.30 vid Mullhyttans skola.

MARS
Söndag 27/3 kl.10.00-12.00. Lyssnar på vårsång.
Plats: Fågltornet vid Olstorp. Medtag kikare!

APRIL
Söndag 24/4 Rädda bina.
Studiebesök hos biodlare, se plats och tid på vår facebook-sida
Naturskyddsföreningen Västernärke. 
 
MAJ 
Söndag 22/5 10.00-12.00 BioBlitz och Biologiska mångfaldens dag.
Plats: Stenbäckens Naturreservat. Samling på parkeringen vid Sten-
bäckens friluftsgård. Guidad tur kring naturreservatet. Medtag fika!

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

Väl mött. Magnus, Terese, och Ann-Sofi

Bli medlem och anmäl er till familjeaktiviterna. Kontakt via Facebook 
Natursnokarna Västernärke. 

VÄLKOMNA  ATT UPPTÄCKA MED OSS !



Sebastian Kirppu gör en genomgång av vad som hänt det svenska 
skogslandskapet och vilka argument som skogsnäringens aktörer 
har haft för att kunna få utföra denna skövling. Visar vad en gam-
melskog är och hur vi kan se de naturvärden som behöver skyddas.

Du brukar få Hopajolas program 
med SNF:s medlemablad Sverig-
es Natur. I år blir det så igen. 
Men behöver du fler finns de på 
Biblioteket i Fjugesta, Cykel & 
Sågservice i Mullhyttan, Leke-
bergs Sparbank eller Hasselberga 
Sport & Reklam Vallgatan 43 
i Fjugesta. I programmet finns 
jättemycket aktiviteter i Naturen 
under första halvåret 2022.
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Boden för natursoks- och naturskolematerial som vi byggde
under 2021. Bilderna tagna under uppförandet.

Firandet av Natursnokarna 30 år.
Snoktårta för riktiga snokar och 
andra djur samt snoktårtan för 
människor-



Vill du också vara med och annonsera här? Kontakta Roger Björkeroth 070-326 37 54

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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