
Norbergs Naturskyddsförening 2022

Saknar vi din e-postadress? Mejla till 
”natur.norberg@gmail.com”

Med tanke på att pandemin fortfarande påverkar våra 
möjligheter att samlas vill vi i år ses utomhus i samband 
med fagningen av Karsbo äng, söndag 24/4 2022 kl. 15. 

Vi tar emot nomineringar till vårt Miljöpris för år 2021. 
fram till den 28/2 2022. Man kan nominera personer eller 
organisationer som gjort något bra för miljö eller natur i 
Norbergs kommun.

Det finns lediga uppdrag i föreningen. Våga fråga!

Följ oss på Facebook; Norbergs Naturskyddsförening och 
hemsidan: norberg.naturskyddsforeningen.se

Styrelsens sammansättning 2021:
Ordförande Hans Nygren 0730923623

natur.norberg@gmail.com

Sekreterare Linn Nilsson   
Kassör Anders Lindquist 0704508184
Ledamot Marit Hichens-Bergström
Ledamot Marcus Ashbourne Widberg
Suppleant Krister Jonsson
Suppleant Ingela Törnqvist

                    

         Norbergs Program 2022    

Nu är det dags att boka in våra aktiviteter i din 
kalender, vi har mycket roligt på gång!

Välkomna!

 
Foto: Hans Nygren            

http://norberg.naturskyddsforeningen.se/


Norbergs Naturskyddsförening 2022

När Vad

Inställt pga 
pandemin

Vi skulle ha bjudit på blåbärssoppa under 
marschallpromenaden runt sjön Noren.

Söndag 
20 mars
Klackberg
Kl. 17

Möte vid elden – ovanför Gröndalslaven. Ta med 
eget fika. Vi firar vårdagjämningen!

Söndag  
24 april
Karsbo äng
15.00

Årsmöte i pandemisäker anda ute på ängen.

Kaffe och kaka bjuds det på.

Ansvarig: Hans

Söndag  
24 april
Karsbo äng 
från kl. 16

Fagning på ängen. Vi röjer och räfsar av den 
gamla växtligheten på ängen. Vi tänder en grill kl 
18 och fortsätter under kvällen med att se och 
lyssna på morkullor och trastar…

Ansvarig: Hans

Söndag  
24 april
Samling på 
Karsbo äng 
kl. 20

…Trast- och morkullekväll. Detta är en 
tradition som ger oss mycket glädje.

 Ta med fika, kanske något att grilla och en varm 
tröja.
Ansvarig: Hans

Söndag 
22 maj
Klackberg
Kl. 17

Möte vid elden – ovanför Gröndalslaven. Ta med 
eget fika. Vi letar vårtecken.
Studerar nyanlagda våtmarken.

Torsdag
2 juni
Samling på 
torget kl. 19

Vi vandrar en liten tur i någon skog i Norberg. Ta
med matsäck och något att sitta eller ligga på. Vi 
tar oss med egna färdmedel till en plats nära 
Norberg.
Ansvarig: Hans

Lördag
9 juli
Gröndalslaven
kl. 14

Floravandring i Klackberg. Aktiviteten ingår i 
#järnrutten, en ekomuseumvecka i början av juli.

Ansvarig: Hans

Söndag
21 augusti
Samling på 
ängen från 
kl. 10

Slåtterdag på Karsboängen.

Alla är välkomna att delta efter förmåga. Redskap
finns på plats. Det finns tid för medhavd fika 
också.

Ansvarig: Hans

Söndag 11 
september 
Samling på 
Karlberg kl 
13:00

Familjedag på Karlberg. Vi bjuder på brasa och 
fika. Kom med hela familjen!

Ansvarig: Linn och Marcus

Vecka 40 Miljövänliga veckan. Vi finns på torget.
Ansvarig: Marit

Söndag 
2 oktober
Klackberg
Kl. 15

Möte vid elden – ovanför Gröndalslaven. Ta med 
eget fika. Vi firar hösten!
Studerar fåglar vid våtmarken.

1:a ADVENT
På byn
13-16

Vi syns på julmarknaden! Vi bjuder på varm 
dryck och lyssnar på dina idéer och svarar på 
frågor

I nedan Stjärnskådning i Hälleskogsbrännan Om. 
andan faller på och vädret är nådigt så åker vi

Checklista V
Bokat i kalender

Handlat miljövänligt

Åkt tåg och buss

Gått i naturen

Tagit med barn ut i naturen,

Nominerat en Miljöpristagare till
Naturskyddsföreningen senast 28:e februari 2022.


