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Kära medlem!
Här kommer vårt kretsnytt som tittar lite bakåt på 2016 och framåt 2017.  
Natursnokarna och Kemikaliestudiecirkeln med åtföljande föreläsningar har 
väl varit de mest ”utåtriktade” för 2016! Miljöfrågorna i stort påminns vi ju om 
dagligen här i Jönköping -mikroplaster, höga dioxinhalter i Vättern, gruvan i 
Norra Kärr och försvarets skjutningar i Vättern är några frågor och dilemman 
som inte är avklarade ännu. Du kanske följer oss på hemsidan, via utskick av 
medlemsbrev och mejl, Facebook eller guiden i JP. Vi vill tacka Dej att Du följer 
oss och kommer så ofta Du hinner på våra samlingar! Medlemsantalet ökar i 
Jönköping, nu är vi 1705 medlemmar inklusive familjemedlemmar. 
Välkomna till ett nytt år med ny möjligheter och utmaningar!  
Styrelsen i Naturskyddsföreningen Jönköping

Välkommen till mingel för  
medlemmar och andra nyfikna! 
3 april kl. 17:30, Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6 
Ta chansen att träffa oss i styrelsen och andra medlemmar. Vi bjuder 
på fika och pratar om natur och miljö och hur vi kan skapa ett grönare 
och skönare Jönköping. Varmt välkommen!

          i Sveriges största miljöorganisation!

Vi söker både dig som vill bli aktiv i någon av våra arbetsgrupper och 
dig som vill ingå i styrelsen. För mer information, besök vår hemsida  
jonkoping.naturskyddsforeningen.se eller kontakta  ansvarig i respektive 
arbetsgrupp - se nästa sida.

STYRELSEN 
Kontakt: Anders Berthling 
Tel: 070-543 82 75 
E-post: berthlinga@gmail.com 
 

HUT- gruppen  
Hållbar Utveckling - verkar för håll-
bara konsumtionsmönster.  
Kontakt: Pia Larsson  
Tel: 070-819 95 87  
E-post: pia_larsson@swipnet.se 
 

PLAN-gruppen  
Huvuduppgift är att yttra sig i ärenden 
som rör exploatering av mark och vat-
ten inom kommunen.  
Kontakt: Pia Larsson  
Tel: 070-819 95 87  
E-post: pia_larsson@swipnet.se 
 

NATURVÅRDS-gruppen  
Arbetar med att öka kunskapen om 
naturvärden och naturvård inom för-
eningen och följer utvecklingen inom 
kommunen på området.  
Kontakt: Ann-Christine Brolin 
Tel: 070-819 95 87 
E-post:  
annchristinebrolin@hotmail.com  
 

KEMIKALIE-gruppen  
Arbetar med frågor kring kemikalier 
och miljögifter.   
Kontakt: Charlotta Törnvall Holm 
charlottaholm@hotmail.com 
 

KLIMAT-gruppen  
Huvudsyftet att lyfta frågor som rör 
klimatförändringar.  
Kontakt: Vakant  
 

NATURSNOKARNA  
Syftet är att väcka intresset för naturen 
hos barn 4-7 år och deras familjer, 
genom spännande och roliga möten i 
naturen.   
Kontakt: Jeanette Eld  
Tel: 076-048 50 40  
E-post: eldjeanette@gmail.com  
facebook.com/natursnokarjonkoping

Styrelse och arbetsgrupper  
Föreningens program och aktiviteter genomförs i ett antal arbetsgrupper som arbetar 
självständigt under styrelsen. Styrelsen sammaträder regelbundet och ansvarar för 
föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen representerar föreningen i olika  
sammanhang, agerar remissinstans i kommunala frågor med mera. 

Bli aktiv
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Dagordning
1. Kretsstämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för 
stämman

3. Val av två justerare för stämman

4. Fråga om stämmans behöriga utly-
sande

5. Godkännande av dagordningen

6. Verksamhetsberättelse för 2016

7. Fastställande av resultat- och balans-
räkning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av budget för 2017

11. Fastställande av antal styrelseledamö-
ter och suppleanter för 2017

12. Val av kretsordförande

13. Val av ordinarie ledamöter

14. Val av suppleanter

15. Val av revisorer

16. Val av revisorssuppleanter

17. Val av valberedning

18. Motioner och propositioner till stäm-
man

19. Övriga ärenden

20. Kretsstämman avslutas

Kallelse till kretsstämma 16 mars 2017

Studiefrämjandet 
Rosenbergsgatan 6
Buss 1 och 2. Hållplats: Kilallén.  
Parkera på tomten eller vid kyrkogår-
den.

Torsdag 16 mars 
kl. 18.30
Program

•	 Miljöstrateg Annelie Wiklund, 
stadskontoret presenterar 
kommunens program för 
hållbar utveckling – miljö.

•	 Årsmötesförhandlingar
•	 Fika

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och 
med detta utskick till kretsstämma. Alla gamla och nya  
medlemmar är hjärtligt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande  
redovisning av verksamheten under sitt 62:a verksamhetsår.

Styrelsen
Under år 2015 har det förutom årsmöte hållits nio protokollförda  
styrelsemöten i följande sammansättning:

Ordförande  
Elin Ram 
(Uppdraget vilande under hösten) 
 
Vice ordförande  
Anders Berthling 
 
Kassör  
Pia Larsson
 
Ledamöter  
Agnes Vungi  
Jeanette Eld 

Suppleanter  
Sofia Mild
Märta Jacobson 
Ann-Christine Brolin
 
Revisorer  
Hans-Werner Stoffers  
Jan Sidenvall
 
Representanter för Ingaryds Natur  
Tord Brink  
Åke Jönsson  
Birgitta Nilsson

Sekreterare  
Rullande schema bland ledamöterna 
 
Information inför val av styrelsen
Ordförande väljs på ett år, ledamöter väljs på två år, suppleanter på ett år. Då an-
talet ledamöter minskats från sju till fem, har principen inte kunnat upprätthållas. 
Justeras vid kommande årsmöte.

I tur att avgå
Elin Ram 
Agnes Vungi
Pia Larsson
Jeanette Eld
Anders Berthling
 

Ansvarig hemsida
Åsa Rosén

Medlemsutveckling 2016  
Jönköpingskretsen bestod av 1705 medlemmar den 29 december 2016  
(1503 medlemmar 2015 och 1452 medlemmar 2014)
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Redovisning av kretsens  
sammankomster och aktiviteter 2016

Klimatgruppen
Fredagen den 26 februari ordnades på 
Science Park i Jönköping Hack for Cli-
mate, ett s.k. hackaton, där deltagarna 
under en helg skulle komma fram till 
digitala lösningar på klimatproblem. 
Biologen Rebecka LeMoine från 
Naturskyddsföreningen Östergötland 
föreläste under evenemanget. Agnes 
från styrelsen var också på plats för att 
diskutera klimat med deltagarna och 
informera om kretsen.

Lördagen den 16 april var Agnes på 
IKEAs event HållBaraIhop för Ener-
gifallets räkning och byggde bihotell, 
luppade på mossor och värvade med-
lemmar tillsammans med värvartea-
met, Johanna Fox från rikskansliet och 
Natursnokarna från Mullsjö.

Lördagen den 23 april höll Scen-
konstgruppen sin teaterföreställning 
Grismanifestet under Jönköpings Kul-
turDagNatt. Föreställningen var gratis 
för allmänheten och efterföljdes av 
en paneldiskussion kring klimat- och 
miljöfrågor modererad av Agnes från 
styrelsen.

Kemikalienätverket
Vi har till största delen ägnat våra träf-
far till att bjuda in intressanta föreläsa-
re till vår studiecirkel. Det blev troligen 
det intressantaste året någonsin och 
nya intresserade söker sig till oss! 

Först ut på året var Göran Roman från 
Säby gård som berättade om sin och 
familjens ekologiska produktion av 
nötdjur och lamm och varför vi ska 
välja bättre kött och mer grönsaker 

i vår kost. Gunilla Wieslander från 
Uppsala universitetet förklarade hur 
vi kan säkra våra barns vardag från 
skadliga kemikalier i inomhusmiljö. 
Därefter förklarade Måns Lindell från 
länsstyrelsen i Jönköpings län hur Vät-
tern mår, och hur allt mikroskräp i sjön 
påverkar både djur och människor och 
om de studier som görs om detta. 

Under hösten fick vi träffa Eva Görans-
son, Jönköpings kommuns Agenda 
21-samordnare, som informerade om 
vad kommunen gör för att minska och 
ha kontroll på kemikalier i sin verksam-
het. Charlotta Raudberget förklarade 
hur Jönköpings kommuns reningsverk 
fungerar med betoning på kemikalier 
och läkemedelsrester i avloppsvattnet. 
Året avslutades med riksföreningens 
föreläsningsturné, Badrent, med före-
läsarna Kristina Volkova, som precis 
doktorerat på hormonstörande ämnen 
samt den lokala kemisten Therese Bi-
rath, som delade med sig av sina recept 
på ett giftfriare badrumsskåp.

HUT-gruppen
Gruppen har arbetat med frågor inom 
riksföreningens Handla Miljövänligt-
nätverk. Pia Larsson deltog i riksupp-
takten för Miljövänliga veckan i Stock-
holm den 12 mars. Nytt kampanjtema 
uppmärksammar hygienprodukter i 
badrumsskåpet och kosmetika, ”Fräsch 
på riktigt”. 

Den regionala upptakten genomfördes 
den 20 augusti i Växjö. I upptakten del-
tog Ann-Christine Brolin, Magdalena 
Hellstedt och Pia Larsson. Alla ingick 
senare i den grupp som planerade och 
genomförde aktiviteter lokalt under 
vecka 40. Pia Larsson är länskontakt 
för Handla Miljövänligt-nätverket och 
deltog i utvärderingen av Miljövänliga 
veckan den 26 november i Stockholm. 
Under dagen fanns möjlighet att 
komma med idéer för 2018 års tema, 
som ska ingå i Green Action Week. 
Plast, mensskydd och textilier väckte 
störst engagemang hos deltagarna.



8 91  2 1  2

Miljövänliga veckan
Våra aktivitetsidéer kunde till stor 
del genomföras under vecka 40. Vi 
började med information till medlem-
mar och styrelse under en mingelkväll 
och tillverkade egen deodorant. Ann-
Christine Brolin gjorde en utställning i 
entrén på företaget Attends Healthcare 
AB i Aneby. 

En lördag informerade Magdalena 
Hellstedt och Pia Larsson mitt i stan på 
vindbron iklädda badrockar och med 
handdukar på huvudet. Trots sand-
wichplakat med kampanjaffischer och 
utdelning av foldrar uppstod en del 
missförstånd om budskapet. Möhippa 
eller reklam för nytt kallbadhus? Många 
var dock intresserade att veta mer om 
hygienprodukter. Vi uppmärksammade 
även problemet med mikroplaster i 
Vättern, där en av källorna kan vara 
hygienprodukter. Vattnet från renings-
verket passerar ju under vindbron på 
väg mot Vättern. 

Mitt i veckan fanns vi på Willys Öst-
erängen med kampanjen. Anders 
Berthling fick draghjälp av värvartea-
met. Ann-Christine medverkade på 
en temakväll för en kvinnoklubb och 
pratade om Naturskyddsföreningen och 
kampanjen, och genomförde en work-
shop med tillverkning av deodorant.

Vi fick en insändare om ”Fräsch på 
riktigt” publicerad i Jönköpings-Posten. 
Insändaren föranledde en förfrågan 
från Södra Vätterbygdens folkhögskola 
om medverkan under deras tema-
vecka ”Rädda världen”. Pia Larsson 
informerade med hjälp av kampanjens 
powerpoint-material. Anders Berthling 
har också varit med i JP under veckan 
på temat kemikalier. Via kretsens webb-
sidor har funnits möjlighet att delta i 
namninsamlingen för fler miljömärkta 
hygienprodukter.

Naturvårdsgruppen
Pia Larsson och Ann-Christine Brolin 
har deltagit i det kommunala  

Naturvårdsrådets möten. I maj hade vi 
möjlighet att ställa frågor till nämnds-
politiker. Vi tog upp naturvärdesklass-
ning, lokala miljömål, sanering av 
Munksjön, cykelbanor, konstgräs m.m. 
Ett möte i fält förlades till Domsands 
båthamn, där vi fick se den nya anord-
ningen för tömning av båttoaletter. 

Kommunens vattensamordnare har 
berättat om sina uppgifter och Anders 
Strand har utförligt gått igenom kom-
munens planer för skogsskötsel. Andra 
frågor som tagits upp har varit Axamos-
kogens försäljning, Bondbergets skötsel-
plan, nya naturreservat, uppföljning av 
fågel- och våtmarksinventering, plane-
rad kartläggning av ekosystemtjänster 
och jordbruksmarkens värden samt två 
ansökningar om dispens för att paddla 
kanot i Simsholmskanalen och Rock-
sjöån. Det sistnämnda har vi tillsam-
mans med övriga kretsar starkt motsatt 
oss och skrivit ett särskilt yttrande till 
stadsbyggnadsnämnden där vi utvecklat 
vår ståndpunkt. Ann-Christine Brolin 
har deltagit i den regionala tankesmed-
jan för friluftsliv i Mullsjö 27 oktober. 
Temat för i år var grön infrastruktur och 
tätortsnära friluftsliv. 

Medlemmar har under året hört av sig 
och velat att kretsen agerar i speci-
fika frågor. Vi har bl.a. haft en dialog 
med Hallbys skidsektion om att rädda 
grodyngel vid utgrävningen av deras 
damm för snötillverkning.

Av Dispensansökningar för kanot-
paddling i Rocksjöån och Sims-
holmskanalen framgår att paddling 
förekommer frekvent i Rocksjöån och 

Simsholmskanalen via naturturismfö-
retag, trots förbud i skyddsföreskrif-
terna för naturreservatet. Tydligen bärs 
kanoterna från Munksjön och sätts 
ner i dammen på andra sidan Herku-
lesvägen. Här skulle behövas skyltning 
om förbud mot paddling och tydlig 
information om vad som gäller i natur-
reservatet, framhålls i yttrandet.  

Rocksjöån med vassar fridlystes 1929 
till skydd för fågellivet, ett skydd som 
förlängdes två gånger och gällde fram 
till 1967. Därefter följde utdragna 
försök till reservatsbildning kring 
Rocksjön och Rocksjöån under flera 
decennier. Först 2010 kunde reservatet 
bildas. Området kring Rocksjöån är ett 
av sjöns viktigaste häckningsområden 
och bör bevaras ostört. Simsholmska-
nalen påbörjades 1938 med avsikt att 
det inpumpade syrerika vattnet från 
Vättern till den förorenade Munksjön 
skulle kunna släppas så långt söderut i 
sjön som möjligt. Kanalen färdigställ-
des först 1961. Rocksjön är känslig för 
hydrologiska förändringar, som skulle 
kunna påskynda den uttorkning och 
igenväxning som redan orsakat många 
förluster av fågelarter från området.

Det är Naturskyddsföreningarnas be-
stämda mening att dispenser för padd-
ling i Rocksjöån, Simsholmskanalen el-
ler skyddsområdena i Rocksjön inte ska 
beviljas. Rocksjön med tillhörande vat-
tendrag och strandområden har redan 
nått den ultimata störningsgränsen. Det 
är en tidsfråga när det inte längre är 
meningsfullt att söka upprätthålla något 
slags skydd för naturmiljön genom att 
benämna området naturreservat.
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Plangruppen
Föreningens främsta intresseområden 
när det gäller planfrågor rör naturvär-
den, men även kommunala samhälls-
planeringsfrågor som infrastruktur, 
bebyggelseutveckling, cykelvägar etc. 
tas upp. Vi ser gärna fler medlemmar 
i Plangruppen. Yttranden i överklag-
ningsärenden och i planfrågor kräver 
tid för att sätta sig in i ärenden, delta 
i samrådsprocesser och att skicka in 
skriftliga synpunkter. Vi måste därför 
begränsa oss i urvalet av planer.

Kretsen har yttrat sig över Översikts-
plan 2015 både under samrådsskedet 
och 2016 med komplement till tidigare 
framförda synpunkter. De höga natur-
värden i John Bauers park som huvud-
argument mot förslaget att förlänga 
John Bauersgatan har återupprepats. 
Därutöver har kollektivtrafiken och be-
hovet av nya stråk uppmärksammats. 
Pia Larsson har under våren medver-
kat i Jönköpings-Postens webbtidning 
med intervju om John Bauers park och 
planerad förlängning av John Bauers-
gatan. 

I yttranden under samråd och senare 
planskede har behovet av busstrafik 
samt bussfickor på Odengatan tagits 
upp i två planer på båda sidor om 
gatan, där flera hundra nya lägenheter 
planeras. Det gäller Drotten 10 där 
postterminalen rivs, och Domherren 
23 där Saabs fabrik upphör med sin 
verksamhet. Vi har poängterat vikten 
av Östra Holmgatans återupprät-
tande som bostadsgata och förbättrade 
förbindelser mellan Kålgården och 

centrum. Vi uppskattar att den gula 
tegelbyggnaden kommer att återanvän-
das, men vill att också den ännu äldre 
röda tegelbyggnaden behålls intakt. 
I samråd om kvarteret Lappen 17 vid 
Munksjön har vi tagit upp riskerna 
med att fylla ut i den förorenade sjön. 
Den planerade konstgjorda ön bli en 
extra propp och hinder för sediment 
som förs ut med Tabergsån när det 
är häftiga regn, vilket ökar risken för 
översvämningar.

Detaljplan för Örlogsmannen 5 och 
Östen 2 m.fl. Skeppsbron, Jönköping 
innehåller en hel del oklarheter om 
förutsättningar för att den nya stads-
delen vid södra Munksjön ska kunna 
genomföras. Vi har tagit upp svagheten 
med beroendet av en flyttning av gods-
terminalen och rivning av viadukten 
för att området ska kunna byggas klart. 
Bra anslutning av nya och befintliga 
cykelstråk och behovet av nya tvärgå-
ende kollektivtrafikstråk har lyfts fram. 
Dagvattenproblem, marksaneringar 
och marknadsföringen av den svårt 
förorenade Munksjön är andra frågor 
som berörts i vårt samrådsyttrande.

Frågan om en ny fotbollsarena har 
föranlett samråd kring Detaljplan 
för fotbollsarena på del av Torpa 2:1 
m.fl. Detta alternativ vid Jordbron har 
föreningen ställt sig positiv till, trots 
att nödvändig pålning medför risk för 
påspädning av befintliga föroreningar i 
Munksjön. Eftersom platsen är syn-
nerligen olämplig för bostadsbebyg-
gelse, är det en fördel att marken kan få 
annan användning. En fotbollsplan är 

förmodligen inte heller så känslig för 
översvämning, vilket kan befaras vid 
kraftiga regn, snösmältning och höga 
flöden i Tabergsån. En klimatanpassat 
utformningen kan mildra påverkan vid 
en sådan händelse. Av miljöskäl är en 
gräsyta att föredra framför konstgräs 
på planen.

Natursnokarna 
Natursnokarna är en verksamhet för 
barn i åldern 3-7 år tillsammans med 
föräldrar eller någon annan vuxen. 
Tanken är att tillsammans upptäcka 
naturen och väcka intresse för natur 
och miljö. Under 2016 har det varit tre 
träffar och ett event tillsammans med 
IKEA.

Under sportlovsveckan i februari 
anordnade IKEA en hållbarhetsvecka 
och Natursnokarna var inbjudan för 
visa sin verksamhet. Tillsammans med 
Värnamo Natursnoksgrupp anordna-
des aktiviteter inne på IKEA, där barn 
kunde göra naturtavlor, gissa bajset i 

en quiz och testa sina kunskaper i vil-
ket material som flyter eller sjunker.
Den första Natursnoksträffen hade vi 
i april, då vi samlades i Hovslätt för att 
gå längs med Hassafallsleden. Under 
promenaden som var lite tuffare att gå, 
men väldigt vacker längs med Taberg-
sån, fanns det en frågequiz som kallas 
”gissa bajset”. Det grillades och bakades 
även krabbelurer. Längre fram i maj 
var Natursnokarna och håvade efter 
småkryp i Rocksjön och hittade en hel 
del olika småkryp.

Hösten börjar alltid med att Natursno-
karna besöker Tabergsgruvan i Taberg 
för att gå en guidad tur och spana efter 
fladdermöss. Denna gång hade vi tur 
och fick syn på några fladdermöss, och 
vi var även inne på fladdermuséet och 
fick lära oss om olika fladdermössarter.
Sammanlagt har ca 50 barn och ca 30 
vuxna inklusive snokledare deltagit 
under årets Natursnoksträffar.

Värvarteamet
Naturskyddsföreningen arbetar året 
runt med att rekrytera fler månads-
givare och medlemmar. Det sker bl.a. 
genom att anställa värvarteam. Alla 
genomgår en utbildning i Direktdialog 
och delar föreningens kärlek till natu-
ren och vårt brinnande engagemang 
för en friskare planet.

Under året har vi haft ett sådant team 
i Jönköping, som har letts av Fanny 
Berglund. De har varit flitiga och 
bidragit till att kretsen fått ca 200 nya 
medlemmar. Bra jobbat!
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Övriga aktiviteter
24 januari och 31 januari
Vinterfåglar i Jönköping
På grund av att vi fått fel datum i 
programmet genomfördes den tra-
ditionella vinterfågelvandringen två 
söndagar i rad. Vandringen gick längs 
med Liljeholmskanalen och fortsatte 
via Rocksjön till Munksjön. Guider var 
Roland och Monica Engstrand, och 
programmet var ett samarrangemang 
med Fågelklubben. Den 24 januari del-
tog 13 personer och 19 arter noterades, 
bl.a. två smådoppingar. Den största 
sensationen var att en havsörn siktades 
på tillbakavägen till bilparkeringen. 
Den 31 januari såg 31 deltagare lika 
många arter, 31 stycken. 

17 mars, Årsstämma
Elin Ram återvaldes till ordförande. 
Åke Jönsson avtackades efter 42 år som 
styrelseledamot och kassör. Värvar-
teamet berättade om sitt arbete på 
Jönköpings gator. Märta och Torsten 
Svärd, Tranåskretsen, informerade om 
Gruvan i Norra Kärr och vad som hän-
der nu samt visade en film som belyser 
problemen med gruvbrytning.

14 april
Årsmöte i Ingaryds Natur
Årsmöte hölls på Ingaryds gård. Ann-
Christine, Pia och Sofia var kretsens 
ombud på mötet. Ordföranden Jan-
Olof Berlin framförde kretsarnas tack 
till Roland Gunnarsson i Ingaryds Vän-
ner för deras goda skötsel av gården 
och överlämnade en blomsterbukett. 
En föreläsning av Kristin Nordkvist 

från Länsstyrelsen avslutade mötet.

16 april
Fagning av ängen på Tabergs topp
Fyra tappra städade ängen inför som-
marens slåtter. Samarrangemang med 
Tabergs Bergslags Hembygdsförening

23 april, Länsförbundsstämma 
Länsförbundets kretsar samlades på 
Sörängens folkhögskola i Nässjö för 
årsstämma. Mötesordförande var 
Greger Phalén, VD i Nässjö Affärsverk.  
Ordförande Henrik von Zweigbergk 
gick noggrant igenom verksamhets-
berättelsen och konstaterade bl.a. att 
antalet medlemmar ökat under 2015. 

28 april, Medlemsmingel 
Vi hade missat att avisera medlems-
minglet, så det dök inte upp några 
medlemmar. Tur var det för flera sty-
relsemedlemmar hade fått förhinder.

10 juni
Nattskärror vid Granarpssjön
Fem personer deltog i spaning efter 
nattskärra. Det blev full pott - alla fick 
både se och höra flera spelande natt-
skärror. 

19 juni, De vilda blommornas dag 
I samarrangemang med Botaniska 
Sällskapet ordnades en vandring på 
den äng som fagas och slås av kretsen 
tillsammans med hembygdsföreningen 
i Taberg, på Tabergs västra topp. 23 
personer fick en härliga vandring bland 
blomstren. Många kunniga deltagare 
bidrog till att vi kunde notera ett 30-tal 
arter i blom. Dessutom hade vi turen 
att få se en makaonfjäril.

6 augusti, Slåtter på Tabergsängen
Sex trogna medlemmar i Tabergs 
Bergslags Hembygdsförening och 
Naturskyddsföreningen slog och bar 
bort gräs, fikade och njöt av utsikten. 
Skötselförvaltaren har aviserat stängs-
ling och betesdjur till nästa säsong, så 
då får vi titta på när andra arbetar.

3 september, Bergets Dag
Den kraftiga blåsten gjorde att vi fick 
förankra både tält och informations-
material ordentligt. Trots detta och 
en liten lätt regnskur var det gott om 
besökare, och vi fick två nya medlem-
mar och informerade om kampanjen 
”Fräsch på riktigt”.

21 september, Medlemsmingel
Två medlemmar och två personer från 
medlemsvärvarna fick tillsammans 
med styrelsen prova på att göra egen 
deodorant som en introduktion till 
kampanjen ”Fräsch på riktigt”. Vi hann 

med att planera aktiviteter för Miljö-
vänliga veckan, där värvarna erbjöd sig 
att delta.  

20 november, Julmarknad på Ingaryd
Julmarknaden på Ingaryd arrangerades 
traditionsenligt med tipspromenad, 
försäljning, lotterier, utställning och 
kaffeservering. Bara natur- och miljö-
frågor på tipsrundan i år och ingen fick 
12 rätt.

10 december, Strömsbergs jul-
marknad
Fullt med försäljare och publik på jul-
marknaden gjorde att det anordnades 
insläppskö till magasinet. Vi fick plats 
inomhus och slapp duggregnet.

Klas Balkhed, Barbro Jern, Lennart Gustavsson, Hans Fransson, 
Barbro Bengtsson och Per Olof Jern. Foto: Klas Balkhed
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Representation
Riksstämma i Norrköping 
Anders Berthling representerade kret-
sen på riksstämman i Norrköping den 
18-19 juni. De nya regionala kanslierna 
och deras arbetssituation väckte störst 
diskussionslust.

Regional kretskonferens 
Jönköpings länsförbund var värd för 
konferensen 11-12 november och våra 
representanter Anders Berthling och 
Pia Larsson hade nära till Hasse på Sjö-
kanten vid Rocksjöns strand. Gunilla 
Högberg Björck, miljörättsjurist och 
föreningens ombud i bl.a. skyddet av 
Vättern, föreläste under förmiddagen 
om miljörätt. Pia Larsson berättade 
om alla motstående intressen kring 
Rocksjön och alla turer kring skyddet 
av sjön och dess omgivningar. Yvette 
Rasch från rikskansliet och Elin Atlas-
Björklund från regionkansliet i Växjö 
medverkade med frågor kring Natur-
kontakt, och kommunikation. Tino 
Åberg från Älvräddarna berättade om 
sjön Yxern, som håller på att försvinna 
på grund av för stor avtappning av vat-
ten i kraftverken nerströms.

Länskontakt Handla Miljövänligt
Nätverket Handla Miljövänligt är öppet  
för alla intresserade medlemmar i hela 
landet. Varje län har en länskontakt för 
nätverket. Pia Larsson, Jönköpingskret-
sen, är länets kontaktperson.

Bra Miljöval-kontroll
Pia Larsson kontrollerar internt mil-
jöarbete och miljömärkt sortiment 
i Bra Miljövalbutiker på uppdrag av 
Riksföreningen. I Jönköping ingår fyra 
Willys-butiker i certifieringssystemet. 
Kontroll har under året också gjorts i 
Huskvarna och Tranås.

Tabergsgruvan
Kretsen samarbetar med Tabergs-
gruvan som arrangerar bland annat 
gruvvisningar och har ett geologirum. 
Vill du bli gruvguide? Kontakta Hans 
Fransson, 072-312 45 54.  
www.gruvan.nu

Ingaryd 
Ingaryds gård, som ägs av Jönköpings- 
och Huskvarnakretsarna har ett natur-
reservat med stor artrikedom. Aktivi-
teter ordnas av Föreningen Ingaryds 
Vänner. Kontakta Roland Gunnarsson, 
036-921 94.  
www.ingarydsvanner.ingaryd.se

Vi har under året kommunicerat till 
medlemmar och allmänhet genom 
kretsnytt, programbladet, medlems-
brev, hemsida och facebook.

Kretsen samarbetar med Studiefräm-
jandet, där Naturskyddsföreningen är 
medlemsorganisation.

Bokslut för år 2016
Behållning vid årets början
Kassa   0,00
Bankkonto    46 021,32
SHB Räntefond      37 068,80 
Summa   83 090,12  83 090,12

Reserverade medel från 2015 inv. John Bauers Park    - 23 000,00

Inkomster
Återbäring SNF-riks 21 020,00
Räntor 0,00
Värdeändring Räntefond 48,76
Summa 21 068,76 21 068,76

Utgifter
Mötesverksamhet -3 702,00
Terminsprogram -3 312,00
Kretsnytt -4 250,00
Porton/Kuvert  mm -7 191,75
Reseersättningar/Kursavg. -2 950,00
Natursnokarna projektmedel -500,00
Övriga kostnader -9 475,00
Summa -31 380,75 -31 380,75

Underskott   -10 311,99 

Reserverade medel 2017  (33 000,00 - 10 000,00)     23 000,00 
(Projekt inv. John Bauers Park)

Årets resultat  -10 311,99   -10 311,99
Behållning vid årets slut
Kassa   0,00
Bankkonto   35 660,57
SHB Räntefond    37 117,56 
Summa   72 778,13  72 778,13

Räntefond
1) Marknadsvärde 2016-01-01: 37 068,80
2) Marknadsvärde 2016-12-31: 37 117,56
Ökning: 48,76

Jönköping 2017-01-16
Naturskyddsföreningen i Jönköping

Anders Berthling   Pia Larsson
Vice ordförande   Kassör 

 1)
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19 januari Kemikaliegruppen: Återvinning av kläder och textilier
29 januari Vinterfågelvandring
16 mars Årsstämma med Jönköpingskretsen
3 april  Mingel för medlemmar och andra nyfikna
8 april  Länsförbundsstämma
22 april  Stora Bytardagen
22 april  Natursnokarna vårspanar
27 april  Kemikaliegruppen: Kemikalier i våra kläder. Ebba Magnusson
6 maj  Fladdermusspaning i Tabergsgruvan
12-14 maj Rikskonferens i Skövde. Alla medlemmar är välkomna
3 juni  Natursnokarna håvar 
9 juni  Nattskärra, aftonspaning vid Granarpssjön
26 augusti Regional upptakt inför Miljövänliga veckan
2 september Bergets dag i Taberg 
11 september Mingel för medlemmar och andra nyfikna
23 september Natursnokarna spanar efter fladdermöss
30 sept - 8 okt Miljövänliga veckan, vecka 40
11 november Natursnokarna höstspanar
26 november Julmarknad på Ingaryd
9 december Strömsbergs julmarknad

2018
28 januari Vinterfåglar
15 mars Årsstämma  
  med  Jönköpingskretsen

Se trekretsprogrammet för mer info, eller vår hemsida & Facebook: 
jonkoping.naturskyddsforeningen.se 
facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping

Program 2017


