
 

 

 

        

Höstprogram 2016 
 

 

 

September 

 

Lördag 17/9 kl. 13:15 från Stenhuset. 

Svamputflykt till Sala där vi besöker ett område norr om Terrasiten samt ett 

område vid silvergruvan. Kalkpåverkan i marken kan ge intressanta svampfynd. 

Medverkan av Bo Eriksson som känner de aktuella markerna väl. På hemvägen 

tar vi vägen förbi Fläcksjön/Rörbosjön och fågelskådar. 

Kontakt: Einar Marklund 0220-36401. 
 

Oktober 

 

Onsdag 12/10 kl. 19:00 i Hembygdsgården. 

Möte. Nostalgikväll med bilder från förr. Vi tittar på gamla bilder från 

Surahammars natur, 1960-1970-talen. Vi försöker i ord och bild spegla hur 

naturen och landskapet har förändrats de senaste 50 – 60 åren.  Har du egna 

bilder, dia eller svartvitt är du välkommen att visa dessa. 

Kontakt: Tom Sävström 070-5845909.  

 

Söndag 23/10 kl. 09:00 från Stenhuset 

Vi besöker Naddennäset, mellan Stora och Lilla Nadden i Ramnäs. Området är 

på väg bli naturreservat. Gammal barrskog med inslag av grova aspar. På 

Hillersberget tittar vi på den sällsynta lunglaven och blickar ut över Stora 

Nadden. 

Kontakt: Lennart Eriksson 0220-35864. 

 

November 

 

Onsdag 16/11 kl. 19:00 i Hembygdsgården 
Möte. Lennart Waara, ordförande i VOF, Västmanlands ornitologiska förening, 

visar bilder och berättar om senaste nytt på fågelfronten i Hälleskogsbrännan 

och gör utvikningar i andra spännande Västmanländska fågelmarker. 

Kontakt: Lise-Lotte Norin 0220-36401. 

 

 

 



Söndag 20/11  kl. 09:00 från Stenhuset. 

Studier av storskrakarnas fiskafänge i sjön Glåpen. Under förmiddagen hoppas 

vi få se när skrakarna fiskar kollektivt i ”drevkedjor”. Ett fenomen som brukar 

uppvaktas av havsörnar.  Vi kommer sitta på en brygga i vasslinjen med fin 

utsikt över sjön. 

Kontakt: Jesper Gustavsson 070-2913423. 

 

December 

 

Söndag 11/12 kl. 10:00 från Stenhuset. 

Arbetsmöte vid Billsbo, norr om Långsjön. Vi röjer rent kring de gamla ekarna 

som vi i föreningen frihögg för några år sedan. Vi tittar också närmare på 

ekarnas lavflora och lyssnar efter nötkråkor från hasselmarkerna. Vi håller på till 

ca 14:00. Medtag något att grilla.  

Kontakt: Tom Sävström 070-5845909. 

 

 

 

”Livet i betesmarkerna” 
 

Det är temat på en utställning som vi i Naturskyddsföreningen visar på 

biblioteket i Surahammar under hela oktober månad. Den visar på mångfalden 

av växter och djur som lever i välhävdade naturbetesmarker. Och inte minst 

betesdjurens betydelse för dessa markers bevarande. Missa den inte! 

 
 

Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter!  

Styrelsen 

 
Våra aktiviteter sker i samarbete  

med Studiefrämjandet. 

 
 

 


