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{loravårdtDet här arbetsmötetfår setsom starten på ett mera långsiktigt
planerar
i samarbete
i fohug"no-tådetsom Naturskyddsföreningen
"rU"t"
marken.
med kommunen som äger

:

sePtember

lotsåde oss på-stigar
Ordförånden, som är vål förtrogen med Jånolsskogen'
grånar'
En ormvråk tegl"]i.r' orou" o".rn"tfuror och skågglavbehangda
{rån gren"tisslade"
i.i"äJ, J"id'l *n octr annan mes och kungs{ågel
vi
i"rlåi. ui*.u.a" i" i en jung{rulig alsumPskog' suras regnskog' där
förevitades liten häxört och lopplummer'
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liksom duvhökens
Bådå älomossarna påsserades (utan ålgobservation)
mjuka mosstäcket
idet
ä""""i,.1" u."ir *h vi{ann knåroioch tallört

det blev säkert stuvnins i slu$en till kvållen'
{ör förstå 9ången och kommer med såkerhet att
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"oriå"tee Vem görintedet _ "
återvånda.
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Skrakutflykt till Glåpen och Lisiö 10 november
gråkall_. Vi samlades vid,{ d,bad-et
Föreninqens skrakmotgon blev mulen och
ahren var
Glåo;n o(h monterade upp tubkikarnå på ståtiven Ledaren
"i.!
till Pass Nu ranns
ats o.fr ftaae {åfi {yr på en brasa som kom vål
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trJsånqianar teck.tade

3ig vackert

Halva stvrkan IortsatteBedän

till

motden gulb'unavasien'

Lisjö därvi i Norrsiön noterade 80 kanada-

ett 40-tal
:;:. ";:;;;;;;;;;;. fem såner"an och en sråtrut' rsöRiön låsunder
iDalbacken
fikade
vi
irå'..il ",'-""trasa ;'öll tilli Lisiöviken vi osstid med en promenad i
innan iremfård tos
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Notriölunden.

Floravårdsarbete i Kohagen
bruketvar en gem-en_
Medlemmar i Natu6kyddsföreningen och anttållda På
som piÄla Heleons Das samladet i Kohasenlör
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på sly av asp och
.
råi" tiv. r,,,l"J rt""itåg-ar. vxa o'h sekatör gick vi lols
korvgrillning
"ii
iiorf'so- taqit åt siq av ångsblommornas utrymme Fikapaus'
cfi"rlies siuperbrasa var ettviktigt inslag- Vinolerade
"i^-" ""itttt",", "u
tånder o(h storskråkår
;;;i;;";";"t lås ivar i Massiön' nåsra erä
grdngöling'
"ä;
och
";;
ropade spillkråka
fti^
rrog o""ilt..n
"spsiogen

som år med och
På bilden tyns Yngve Pettersson' en av bruk5gräbbårna

en insatsför

od lingsla

9ör

nd skapets biologiskå mångfald iKohågen Ovrigåi

arbetsgruppen årÄnders Granlund, Lennart 8erg, JanneThorsell'
Leif Elomkvist och -....
Töm såvström

översiktsplan 1990
Miljövänliga veckan i Surahammar
grupp avtöreningens med_
lemmar "tände" På den konkreta
uppqilten att göra en insats under
miljövånliga veckan. Vitog kontakt m;d detre rtora livsmedels_
affärerna för ått där tå sPrida
håndla miliövänli9t'in{ormåtion
och påverka till båttre miljövalDårmed fick butikerna anledning
att se över sina miljövånliga alter
nativ och göra dessa varorväl
synliga på hyllornäEn

Vifann att Konsum har större
engagemång,sortiment och
vägledning kring bättre miliöval.
För attengagera kunderna och ge
dem råd och tips hadevitiP.Promenad inne i butiken.

Ett 90-tal personer svarad e På
frågornå och varjeaftät bidrog
med miljövänligä Priser. Visom
jobbade med den här aktiviteten
tycker att det var givande och vilt
gärna fortsätta att På olika sätt
öka medvetenheten hosvarie
kund och spridå handla
miljövånligt-tanken.

Vårt nästa projekt inföll på skyltsondagen då vifånns På biblio-

teket ftir att sålja fö reningens

iulkort samt nå9ra alternativa

iulgåvor, värva medlemmar och
visa

attföreningen finns.

Mariånnesvärdh Nilsson

Ätskilliga timmar har lagtg ned av
styrelsen på den Plan 50m antås i
vinter åv fullmäktige. All kunskap
som samlats genom åren finns i
princip i kåpitlet "ekologiskt särskilt känsliga om.åden". Trots vårt
omfattande arbete ser slutresultåtet inte utatt gå naturvårdens intressen tillmötes. Den preliminära
upplagan var ur vår synPunkt
betydligt båttre.

Vi har 23 600 ha skogsmark inom
kommunen varav större delen ågs

Vivet att 500 000 hajordbruksmark kommer att låggat ned i
landetvarav 30 000 hå ilånetoch
kånske hälften avdet öPPna landskapet ikommunen. Ängar och
hagar år akut hotade och dårmed
livsmiliön för många växt- och
diurarter.

våra myrar- Helt oaccePtabeltMed dessa exempel vill vi visä att

av storskoqsb ru

ket. Vivet att hän-

synsparagrafen knåpPast tung_
erat. 209 skogslevånde arter är
akut hotåde i landet genom det
moderna akogsbruket.
Alfax producerar industriell spill_
vårme i samma storleksordning
!om kommunens totala fjärrvärme

- tillgodosedd genom torv från
det mesta arbetet återstår_

att

snåla med tesurser, vårda, spara

och skydda. just därför behövervi

Ditt och andrasstöd mer ån
nåqonsin.
Bertil Eriksson

Hackspettar och småfåglar matas i vinter

'såfu':rå?l'Iis"s;
98% av allt vi slänger 8år

ått återänvända
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lbörjan av november stärtadeföF
eningen fågelutfordringen i ett
skogsbryn i Kohagen. Matningen
sker med sotrosfrö och tålg och det
är lCAoch Domus i surahammar
som skänker talgen. Det tackar
Naturskyddsf öreningen och tåglarna för ! Ansvariga för matningen
år Kim Lilloch Janne Pettersson.

kg
Hanssons målei
Perssons fröhandel
Arosbygden

solrosJrö 25

Gun Eobberg' lbba 'ånson agnelä Ärh"ll
| "Håndlå mrllöldnIot" qruppen
'nqår
Oltotto^, Cd;ioå L,l;(h Mdrranne (vå'dh Nilt\on

Gör gårna ett besök i Kohågen,
täg med kikareo.h du kan På

lagom avttånd studera vinterfåglar. Om du sjålv kommeratt
mata fåglar ivintertånk På regeln;
har mån påbörjat måtning är det
viktigt att fortsåtta hela vintern.
Lycka
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Kafte med doPP.

vidunderrie'rtsikt {rån rörkå'tninssbrånten'
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Ledare: Yngve Pettersson och Bertil Erikston
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Ledare: Arne Persson'

Fältgentianan blommar nu som vackråst
på en riktig fett !
,raaa"rgu bbat, rå{serskor och barn
"r x"rf"o1, Lennart Eriksson och Tom sävström
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t'an srrrHuser' där vi samlas rör såmåknins'
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Bertil Eriksson' Arne Persson'
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