
"Från höstproqrammet" :

Janolsskogen 1 5 sePtember

Ordförånden, som är vål förtrogen med Jånolsskogen' lotsåde oss på-stigar

l"]i.r' orou" o".rn"tfuror och skågglavbehangda grånar' En ormvråk teg-

i.i"äJ, J"id'l *n * octr annan mes och kungs{ågel "tisslade" {rån gren-

i"rlåi. ui*.u.a" i" i en jung{rulig alsumPskog' suras regnskog' där vi

förevitades liten häxört och lopplummer'

Bådå älomossarna påsserades (utan ålgobservation) liksom duvhökens

ä""""i,.1" u."ir *h vi{ann knåroioch tallört idet mjuka mosstäcket

ä"i".iäi"ii;i'",,r.ar" så det blev säkert stuvnins i slu$en till kvållen'

"oriå"tee 
,".olt"k"g"n {ör förstå 9ången och kommer med såkerhet att

återvånda. Vem görintedet _ " "

Skrakutflykt till Glåpen och Lisiö 10 november

Föreninqens skrakmotgon blev mulen och gråkall_. Vi samlades vid,{ d,bad-et

"i.! Glåo;n o(h monterade upp tubkikarnå på ståtiven Ledaren ahren var

,"1- 
"g "f 

ats o.fr ftaae {åfi {yr på en brasa som kom vål till Pass Nu ranns

t*.. i"-,! i*i"i 
",, 

te av storsi rakarnas fiskafånge då endastett 20-tal

;i:;"; ;;t;iå;.-il;;; salskrakar simmade i uasskanten mot Glåpmossen och

trJsånqianar teck.tade 3ig vackert motden gulb'unavasien'

Halva stvrkan IortsatteBedän till Lisjö därvi i Norrsiön noterade 80 kanada-

:;:. ";:;;;;;;;;;;. fem såner"an och en sråtrut' rsöRiön lås ett 40-tal

irå'..il 
",'-""trasa 

;'öll tilli Lisiöviken vi fikade iDalbacken under

äJ;;;;;,;;;;h innan iremfård tos vi osstid med en promenad i

Notriölunden.

Floravårdsarbete i Kohagen

Medlemmar i Natu6kyddsföreningen och anttållda På bruketvar en gem-en_

;;;;;;";;to,;",;ang som piÄla Heleons Das samladet i Kohasenlör

"ii 
råi" tiv. r,,,l"J rt""itåg-ar. vxa o'h sekatör gick vi lols på sly av asp och 

.

iiorf'so- taqit åt siq av ångsblommornas utrymme Fikapaus' korvgrillning

"i^-" ""itttt",", "u 
cfi"rlies siuperbrasa var ettviktigt inslag- Vinolerade

"ä; ";; 
;;;i;;";";"t lås ivar i Massiön' nåsra erä tånder o(h storskråkår

rrog o""ilt..n fti^ 
"spsiogen 

ropade spillkråka och grdngöling'

Det här arbetsmötetfår setsom starten på ett mera långsiktigt {loravårdt-

"rU"t" 
i fohug"no-tådetsom Naturskyddsföreningen planerar i samarbete

med kommunen som äger marken.

På bilden tyns Yngve Pettersson' en av bruk5gräbbårna som år med och 9ör

en insatsför od lingsla nd skapets biologiskå mångfald iKohågen Ovrigåi

arbetsgruppen årÄnders Granlund, Lennart 8erg, JanneThorsell'

Leif Elomkvist och -....

Töm såvström



Miljövänliga veckan i Surahammar
översiktsplan 1990

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 sär-

skilt känsliga om.åden". Trots vårt
omfattande arbete ser slutresultå-
tet inte utatt gå naturvårdens in-

tressen tillmötes. Den preliminära

upplagan var ur vår synPunkt
betydligt båttre.

Vivet att 500 000 hajordbruks-
mark kommer att låggat ned i

landetvarav 30 000 hå ilånetoch
kånske hälften avdet öPPna land-
skapet ikommunen. Ängar och

hagar år akut hotade och dårmed
livsmiliön för många växt- och

diurarter.

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 tåglar-
na för ! Ansvariga för matningen
år Kim Lilloch Janne Pettersson.

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

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
våra myrar- Helt oaccePtabelt-
Med dessa exempel vill vi visä att
det mesta arbetet återstår_ att
snåla med tesurser, vårda, spara

och skydda. just därför behövervi
Ditt och andrasstöd mer ån

nåqonsin.

Bertil Eriksson

Gör gårna ett besök i Kohågen,
täg med kikareo.h du kan På
lagom avttånd studera vinter-
fåglar. Om du sjålv kommeratt
mata fåglar ivintertånk På regeln;
har mån påbörjat måtning är det
viktigt att fortsåtta hela vintern.

Lycka till !

En grupp avtöreningens med_

lemmar "tände" På den konkreta
uppqilten att göra en insats under
miljövånliga veckan. Vitog kon-

takt m;d detre rtora livsmedels_

affärerna för ått där tå sPrida

håndla miliövänli9t'in{ormåtion
och påverka till båttre miljöval-
Dårmed fick butikerna anledning
att se över sina miljövånliga alter
nativ och göra dessa varorväl
synliga på hyllornä-

Vifann att Konsum har större
engagemång,sortiment och

vägledning kring bättre miliöval.

För attengagera kunderna och ge

dem råd och tips hadevitiP.Pro-
menad 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 skylt-

sondagen då vifånns På biblio-
teket ftir att sålja fö reningens

iulkort samt nå9ra alternativa

iulgåvor, värva medlemmar och

visa attföreningen finns.

Mariånnesvärdh Nilsson

Hackspettar och småfåglar matas i vinter

'såfu':rå?l'Iis"s;

98% av allt vi slänger 8år
ått återänvända

d'.',.":j,il,j:r..1"..
solrosJrö 25 kg Medlemmar lcke medlemmar

Hanssons målei 165:- 185 -

Perssons fröhandel 165:- 185:-

Arosbygden 205:- 205:-

| "Håndlå mrllöldnIot" qruppen 
'nqår 

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



vÄnpnoeRAM 1991

i,t"3'#få1'x;"ttt-' t vi böriar vid stenhuset och eår nel vid såtten -

"'"";;;"ö --t"tping - [iagsiömaden till catstusan och tar

!'li"ri'i""i"åt it'ru"*; H-år br'kar vandraren se srrömstare' hackspettar'

ilii;äi;;;;;tt*vi på örnvinsar över vinterlandet- Korvgrillnins'

Leda;: Mikael Lif och Thomås Forsberg'

'nTf;ft 
::,:.'*'uäi1li\ä1""?'^i:i?llå'il1å?åi:;iå:"i;in'J::

Kafte med doPP.

::?r':å::'iij,:1 åi'panine vidunderrie'rtsikt {rån rörkå'tninssbrånten'

;il;ii;;;;. ;i,n"' nårm;re på Bot-tarren o(h Atlertenen'

iJi"iå' ""i"* 
An'* och Mikael Leppålampi'

ftedao 8t3k|19.0O
iåiiräiiii"'"t!,a* (Missionskvtkan) vi böriar med prosråmmet som

;,i#;;"; 
';-""i";;:,iit 

"u't'tcrn 
'non*" 

- tåeerbirder kån toloten o(h 
"il:l:il"; i;;;;;;;;" Natur{otosra{en AndersGeidema'k harvåritdärtvå

L"li"ä..1' i"'rn""""n storslasna bilder' Dårerter årsmötesförhandlineal

Katfe med doPP.

Lördag 1613 kl1&00 ^ ' '-- -^tekvåll som kån blinågot alldeles
"UGGLOR I MOSsEN". Vår sedvanlrga u99

";ä;;;,;;;;;,n't 
en sPånnande usslevår' vi hoppaslå hörå sparv'

ä#rT:i"'lx j**'-,i:,11""ä,?3,1i;å""i3;;;ll.*'*'

a4it ' Åtets håndetse i f9 .t:nt'f"l,-,. -^',ino"n presenterar "NATUR r sL.,RA-
uiställnins i stenhuset *"t'"tvl:,tt:::'i;iidr;il"i"s 

u;iokur" ru,rnag"'.
HAMMAR" Varie söndag eftermiddag ori

älå"Ä*'i ii'" ran"i,-- 
I ::ln-l lliljå'.1,?]ii,lllil 1.?^i? ilil,ll,X?.

skalbassar, herbarium, 9"T'"1 ?::i:: ;;"s;',niea r.rutuoryaa,io'"n-
liqttips och mycket annat lngen kommu

ingen denna månad

Nu vill vi ha Din hjätp ! Programkommittån' Harald' Bertil och Tom' vill ha in

i:::iä;;;;i"; 
"lla 

d;slas snarast möilist ! Alrt om och trån naturen I

i"r_r"rt-"irn"tt r.".aun år av intresse HöR Av ER !

s'ndaq g5 kl 1 5.U)

;;#;'.;;;i;;:.:,'arkerna i Muren' när vitsippor och vårrryle 5tår i blom'

lili." i,'," i*" ,i, ltn torra löv Medtas rå{sa ;öreningen bjuder på dricka'

i"l"i", r"nnu.t x"trtton och Lennart Eliksson '

sön d a s t 2t s kt 07' oo'.;'3""','ffi:l'.?":d"1ä;;ff i::".:l#äiil:å".
Gökotta i otberga. vi ryklar på grnglrg- uv*e ' 

u"å-'xn-r r-lna"r,ron o.t, itt ",nåtur och kultur i focus vi gör ett beso

;;;;.1;;;;;;' av eimla redskap och srejer som rörvarasi lo{tbod'

i"tlä"", iil;bets" uvs liörsta brandspruta' siåvbindare' stock5å9 mm'

Ledare: EbbaJånsson och Hans Nilsson'

onsdaq 1gskl18'00
Vi?J"?.."",;tii.*"" t seglins'bers vårt senaste tillskott av våtmark vad

säos om svartsnäppa, 9l!tt' Irönbena' vatten rall' skeda nd och årta Vår'{in---

::i; ä;;;;;i t il;rs Runndrus - skaparen av träsket' är med o(h beråttar'

Ledare: Bertil Eriksson

s'ndaq 2615 kl 16'00 Samaffangemang med Ramnåstvisbo hembygdsfören'

'"lli"i*äi"" *i", t l km noriut Bå;kravin med tibåst ask o(h knassle-

:;;.';;";;;i;;";"'k med 1000-tars ^rönrtarr' 
arkårr med mvsebromste"

mvr med 3låtterblomma' hyg9e meo sk-ogsvicker' gammelaspar ochl;nd'

äl:il;.;"';;;i;;; 'd "ir'ån 
uir""s - k"'u'aken isåmmårsrän(kos

Låmningar e{ter liggmila' torprurn'



:Hi:lHl;:::If i'."1ii::fl lil'åå:::l:::å;:"'l""iI'-""'n
i"oure: se'r't ttiLss"n och Tom sävstrom'

"j.l'::,':!;;tiliJ,T;il",':. 
^iii:[":iffi'i#$[:lJ 

::l ijl'i:'

*::l:;:"- i'"xt1äfl :å'lifl iåli:;'.

i?llLi-i?l"lili.T''"lT-:if ::1i,'i"'[ln",Jll"J::'""Ji:["".:T'','..'il;',

$:,Tsf'Jli :ITTil lrr"**li]""*::li'illi'l' i"sl'"n'"'"
Ledare: Arne Persson'

SURAHAMMARSVECKAN 
- Naturskyddsf öreninqen står f ör tre ut{lykter enligt

nedan:

v$;;:tl"ifr li"ffit11fr i,1.1{i#ii#hql#r'rr,iunnu"u

l*}ilHfr fä;*"':if#'i$HlTtrtri$'lti'.,å::
l*:;e: Bertil Eriksson' Arne Persson' Tom såvström

,,,'1;p5$fr;llll,:*i;ffi;#r--,'^'m*s:
rkåvfräken mm'
'."ä'"iiiå"ii i''n"*' Arne Persson' tom såvström'

Söndag 181akl09.00-
iiiii!-å"lagruntrlo,an i Muren Fältgentianan blommar nu som vackråst
"",:i 

t t*fuiål 
"r 

,raaa"rgu bbat, rå{serskor och barn på en riktig fett !

i"ä"t",-i"t."" x"rf"o1, Lennart Eriksson och Tom sävström

söndaq tlg kl09-00
i,äiiå'aåt tii,iål""ttelbestånden vid Grvten' vid Dalba(ken och Norrsiön

il.;ä. ;;;i;;tilårservi vårårt' underviol' notblomster'stränd[immer'

trolldruva och annat rärt'
Ledare: Yngve Pettersson och Bertil Erikston

Möteslokalen Suragården ligger i Mission3kyrkan på Kyrkogatan (mittem-ot

'å"j's#;;;;;;iil;i uts'a-' t'an srrrHuser' där vi samlas rör såmåknins'

KURS t vÄxrKÄNNEDoM
it::il;;; ili;;;.il vaxtkurs' entist prosrammet insår {öliande träl{år:^
'iåi'\t,ii.'iÅiål i, ' 3n, sn, $ta o'h'tts' Kursleda'e år Bertil Eriksson' Arne

tlrrl-.irti..st*,töm' Föranmälantill kursledarna

vr HopPAs FÄ sE DtG PÄVÅRA MöTEN ocH 
'TFLYKTER' 

vÄL Mölr !

I a.,rr' lr

I växtkursen får du låra dis om hembvgdens flo'' *l ":,9:':,:?:::"i:l
"""iää ;;;;;t;;:;"å', t ex aa"i'as' su;nrot och qökärt värkommen

med din anmälån !


