
Hej!

Händer i juni

 John Bauer-dagen. Torsdag 4/6.  

Kl.  18.00  firar  vi  traditionsenligt  konstnärens  födelsedag  med  ”natur  och  kultur”  i  John
Bauers  park  vid  rocksjön.  För  mer  information  besök  vår  hemsida.
http://jonkoping.naturskyddsforeningen.se/

 Kvällsvandring i Västanå Naturreservat. Fredag 5/6.
Upplev  fågelsång  och  försommarblomning  i  ädellövskogen  på  Västanå  raster.  Vi  fikar  med
solnedgången  över  Vättern.  Samling  vid  gamla  Borstfabriken  i  Huskvarna  kl.  18.00  eller  vid
reservatsparkeringen söder om Röttle by kl. 18.30. Ansvarig: Jan-Olof Berlin, 036-13 84 83 och Anders
Berlin, 036-53 531

 Skogsvandring på Ingaryd. Torsdag 11/6.
Följ med på sommarvandring i vår skog på Ingaryd när linnéan blommar. Samling vid Ingaryds gård kl.
18.00. Medtag matsäck. Ansvarig Roland Gunnarsson (Föreningen Ingaryds vänner), 00-389 27 29.

 Nattskärra: Spaning vid Granarpssjön.  Fredag 12/6.
Här finns ett antal revir med nattskärra, denna mystiska fågel med sitt speciella läte. Vi hoppas få höra
och kanske se nattskärran denna sena kväll. Samling vid Granarpsvägen 156, kl. 22.30. Ansvarig: Hans
Fransson, 072 312 45 54.

Just nu…
Plangruppen uppmanar er medlemmar att studera kommunens digitala översiktsplan och hör av er 
till Pia Larsson med synpunkter som vi kan inkludera i vårt yttrande. E-post: pia_larsson@swipnet.se.
Ni finner översiktsplanen via följande länk: 
http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/stadsplanering/oversiktligplanering/nyoversiktsplan/digitalo
versiktsplan2015.4.776ba35b14cb803c2a64aaf.html

Den 8 juni ordnas ett samrådsmöte för allmänheten om planer på en flytande park i Munksjön intill 
det område som håller på att bebyggas vid Tabergsåns utlopp. Samrådsunderlag finns på 
www.munksjostaden.com. Anmälan till samrådet senast den 5 juni till caroline.svensson@sweco.se

Tips!
Värva en vän

Alla medlemmar kommer att få ett erbjudande med nästa nummer av Sveriges Natur. Det är ett formulär
att värva en vän och gör man det, får man vår succébok Solrevolution. Man kan också fylla i formuläret på

webben (http://www.naturskyddsforeningen.se/varva) från och med den 5 juni. 

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
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Hälsningar
Styrelsen, Naturskyddsföreningen i Jönköping


