
Hej! 

Händer i september. 

 

Medlemsmingel! 
Måndagen den 7 september kl. 17.30 bjuder vi i till höstens medlemsmingel i Studiefrämjandets 

lokaler (Rosenbergsgatan 6).  

Det är ett supertillfälle för dig att lära känna föreningen, träffa oss i styrelsen och övriga medlemmar. Det 

bjuds på ekologisk fika och vi kommer bland annat att prata om den uppkommande miljövänliga veckan 

som infaller vecka 40. Varmt välkommen och hoppas att vi ses! Kontakt: Elin Ram a.elin.ram@gmail.com  

 

 Bergets dag i Taberg. Lördag 5 september. 

Det startar kl. 10.00 och under dagen bjuds det underhållning, det även säljs lotter och fika. 

För mer information och program klicka på länken. http://www.taberg.info/bergetsdag/. 

Detta är ett samarbete med Tabergs Gruvguider.  

Ansvariga: Hans Fransson 072 312 45 54 och Barbro Jern 036-640 94. 

 Naturvandring vid Ryhov och Rocksjön. Torsdag 10 september. 

Upplev naturen i staden. Följ med och vandra rund slingan på Ryhovs området och Rocksjön i 

höstkvällen. Ta med fika. Samling vid restaurang ”Hasse på sjökanten” kl. 18.00. Ansvariga: 

Bengt Ohlsson 036-14 41 38 och Jan-Olof Berlin 036- 13 84 83. 

 Natursnokarna. Lördag 26 september. 
Observera att natursnokarna har bytt datum till 26 september! 

Fladdermusspaning i Tabergs gruva. Ansvarig: Jeanette Eld eldjeanette@gmail.com 

 

Engagera dig! 
Miljövänliga veckan infaller som vanligt i vecka 40, 26 september – 3 oktober. För tredje året i rad 

fortsätter kampanjen Byt till eko! I år fokuserar vi på Ekofika, dvs. kaffe med bröd. Endast 7 % av det 

kaffe vi köper i butikerna är ekologiskt. Det borde gå lätt att öka den andelen. I Sverige och Finland 

dricker vi mest kaffe i hela världen. För dem som inte gillar kaffe, som barn på dagis och i skolan 

fokuserar vi på ekologiskt mellanmål under miljövänliga veckan. Vill du hjälpa till med aktiviteter – 

kontakta arbetsgruppen Hållbar utveckling, Pia Larsson 0708-19 95 87 

 

Tack för att du är med och stödjer Sveriges största miljöorganisation! 
Gilla oss på facebook för mer tips och information om vad som är på gång: Naturskyddsföreningen Jönköping. Eller besök 

vår hemsida! 

https://www.facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping 
http://jonkoping.naturskyddsforeningen.se/ 

 

 

Hälsningar 

Styrelsen, Naturskyddsföreningen i Jönköping 

http://www.taberg.info/bergetsdag/
https://www.facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping

