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KALLELSE TILL KRETSSTÄMMA 16 mars 2006
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och med detta utskick till
kretsstämma:
Plats: Allianskyrkan, Östra Storgatan 56
Tid:

kl 18.30 – 21.00, torsdagen den 16 mars

Program:

18.30-19.30 Stadgeenliga förhandlingar
19.30-20.00 Kaffe eller te + fralla och kaka. Pris 35 kr
20.00-21.00 Bildvisning ”Resa genom Centralamerika med natur i
fokus”

Kvällens föredrag
Henrick Blank berättar och visar bilder från en resa genom Centralamerika han gjorde under
tre månader 2003-2004. Turen tar sin början i Costa Rica och slutar i södra Mexico och
innefattar besök i skiftande miljöer som regnskogar, vulkaner, halvöken och tropiska hav.
Dagordning för stämman:
1. Kretsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av justerare för stämman
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse för år 2005
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av budget för år 2006
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 2006
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 stämman
19. Övriga ärenden
20. Kretsstämman avslutas
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Information
Val av styrelse
Ordföranden väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år.
I tur att avgå är följande:
Ordinarie ledamöter
Henrick Blank
Nils Lagerkvist
Sofia Björnsson
Åke Jönsson
Lars- Erik Apelqvist
Ersättare
Hans Fransson
Roland Engstrand
Per Askerlund
Gunnel Persson avsäger sig sitt styrelseuppdrag.
Henrick Blank ställer inte upp för omval som ordförande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jönköping lämnar härmed följande redovisning av
verksamheten under sitt 52:a verksamhetsår. Nytt för året är att styrelsens verksamhet delats
upp i tre delar. För varje del ansvarar en arbetsgrupp enligt följande:
Plangruppen, vars huvuduppgift är att yttra sig i ärenden som rör exploatering av
mark och vatten inom kommunen
Gruppen för hållbar utveckling, vars huvudsyfte är att verka för miljövänlig
handel och konsumtion
Gruppen för kretsutveckling. Huvudsyftet med denna grupp är att sammanställa
verksamhetsberättelse och program; bidra till medlemsvärvning och visa SNF:s
verksamhet för nya målgrupper samt ansvara för hemsidan.
Syftet med detta arbetssätt är att de enskilda styrelseledamöterna tydligare ska kunna rikta in
sig på frågor som engagerar dem själva. De tre delarna är inte strikt hållna isär utan
styrelseledamöter kan om de önskar hoppa mellan grupperna. Även personer utanför
styrelsen är välkomna att engagera sig i arbetsgrupperna.
Angreppssättet med att ha olika arbetsgrupper har börjat bra och arbetssättet ämnar vi att
fortsätta med under 2006. Organisatoriskt medför detta arbetssätt bland annat något färre
styrelsesammanträden eftersom de olika arbetsgrupperna istället har interna möten.
Till saken hör att vi förutom ovanstående arbetsgrupper, vilka domineras av
styrelseledamöter, också redan sedan tidigare har en aktiv fristående arbetsgrupp,
Rocksjögruppen. Syftet med denna arbetsgrupp är arbeta för att bevara och förstärka
Rocksjöns natur- och kulturvärden.
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Funktionärer 2005
Styrelsen
Styrelsen som under året haft nio protokollförda sammanträden, har under 2005 haft följande
sammansättning.
Ordförande
Henrick Blank, V:a Storg. 33 A, 553 15 Jönköping (henrick.blank@webaid.se)
1 vice ordförande
Malin Engdahl, Smörblomsstigen 22, 554 56 Jönköping (e-post: malinengdahl@spray.se)
2:a vice ordförande
Moniqa Lundgren, Klockgjutareg. 2 A (e-post: 036150302@swipnet.se)
Sekreterare
Nils Lagerkvist, Strömsbergsv. 67, 553 08 Jönköping
Vice Sekreterare
Sofia Björnsson, Drottningg. 9 B, 553 32 Jönköping (e-post: sofiabjornsson@hotmail.com)
Kassör
Åke Jönsson, N. Bogesundsg. 1 B, 554 73 Jönköping (e-post: akjnsn@comhem.se)
Ordinarie ledamot
Lars-Erik Apelqvist, Prostkvarnsg. 15, 554 46 Jönköping
Suppleanter
Hans Fransson, Pellarpsv. 25, 560 25 Bottnaryd (e-post: hans.fr@telia.com)
Roland Engstrand, Vallg. 6, 562 32 Norrahammar (e-post: rolandengstrand@hotmail.com)
Gunnel Persson, Per Rösiös v. 5 B556 27 Jönköping (e-post: gunnelspost@ home.com)
Per Askerlund, Tegelbruksg. 19, 554 50 Jönköping (e-post: per.askerlund@hlk.hj.se)
Pia Larsson, Korgebov. 67, 553 08 Jönköping (e-post: pia_larsson@swipnet.se)
Fältbiolog
Malin Johansson (e-post: jonkoping@faltbiologerna.se)
Arbetsgrupper
Plangruppen: Nils Lagerkvist, Sofia Björnsson, Lars-Erik Apelqvist och Roland Engstrand
Gruppen för hållbar utveckling: Hans Fransson, Pia Larsson och Moniqa Lundgren
Gruppen för kretsutveckling: Per Askerlund, Malin Engdahl, Henrick Blank, Åke Jönsson
och Malin Johansson
Rocksjögruppen: Anna Madsen, Siv Duvling, Ann Mari Gustafsson och Britta Gustavsson
Revisorer
Conny Bjälming, Lars Paulin, Jerry Holmer (suppl.), Sylvia Ragnar (suppl.)
Programkommitté
Helen Bjurulf, Huskvarna-Gränna, Malin Engdahl, Jönköping och Kerstin Ståhl, Bankeryd.
Valberedning
Catarina Schmidt
Ralph Jonsson
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Redovisning av kretsens sammankomster 2005
30 januari. Vinterfåglar i Jönköping
Årets vinterfågelvandring gav inga sensationella fynd, men de 22 deltagarna lyckades ändå se
27 olika fågelarter. Från Liljeholmsparken gick vi bort till Munksjön, där vi bl a fick se
forsärla. Bland övriga arter av intresse kan nämnas bläsand, skrattmås, gråsiska och stjärtmes.
Samarrangemang med Södra Vätterbygdens Fågelklubb. För vandringen ansvarade Roland
Engstrand och Björn Merkell.
17 mars kretsstämma
Mötet ägde rum i Allianskyrkan. Efter förhandlingar visade Bengt Aronsson och Inga
Hagberg bilder från deras tur till björnvaktarkojor vid finskryska gränsen. Fina björnbilder
presenterades. 27 personer deltog på stämman.
10 april Vandring vid Hedenstorp
Besöket vid Hedenstorp gjordes med anledning av att kommunen här vill anlägga ett
industriområde. Vid vandringen tittade vi närmare på de väldigt gamla tallarna i området, upp
till 290 år! Så här gamla tallar är mycket unikt i södra Sverige. Förutom gamla tallar kunde de
8 deltagarna även se på dödisgropar och kolbottnar.
16 april Fagning av ängen på Taberg
Denna vackra dag mötte endast tre personer upp för fagning av ängen på Taberg. Vi plockade
pinnar och städade upp ängen som även den fått sin beskärda del av stormen Gudrun.
Detta var ett samarrangemang med Tabergs Bergslags Hembygdsförening.
22 maj. Vandring på Dumme mosse
Sex personer följde med på en guidad tur utmed Dumme mosse-leden. Under vandringen
bekantade vi oss med skogens och mossens fåglar och växter. Guider var Roland Engstrand
och Åke Jönsson.
4 juni Födelsedagsmorgon i John Bauers park
Trots ihållande regn var det totalt över 60 personer som kom till Rocksjögruppens årliga
uppmärksammande av John Bauers födelsedag. En del av besökarna kom redan till
morgonprogrammet då Södra Vätterbygdens fågelklubb visade ringmärkning och limnolog
(sötvattensbiolog) Brita Broberg visade upp fågelmat i form av olika kryp och växter från
Rocksjöns vatten. Rocksjögruppen bjöd liksom tidigare år på hembakat bröd. Till skillnad
från tidigare år tvingade regnet in denna brödbjudning i Länsmuséet. På Länsmuséet visade
även Lena Lindgren upp John Bauer-utställningen och kören Ta Ton sjöng under ledning av
Harriet Ramsten.
11 juni Vandring vid Taberg
Denna vandring ägde rum söder om Taberg en regnig försommardag och kanske var det just
regnet som gjorde att endast ett fyra deltagare kom. På vandringen i dessa marker som utgör
et viktigt friluftsområde observerades även intressant flora och kolbottnar.
6 aug. Slåtter på Tabergsängen
Slåtter på ängen på Taberg. Sex vuxna och en baby slöt upp trots hällande regn. Regnet
slutade dock i takt med att arbetet fortskred och det blev en härlig förmiddag på berget!
16 aug. Fladdermussafari
Detta fladdermussafari som ägde rum vid Dunkehallaravinen lockade 28 besökare. Alla fick
se och höra (m h a ultraljudsdetektor) vattenfladdermus. De ihärdiga som stannade kvar hade
även turen att uppleva dvärgfladdermus och nordisk fladdermus. Samarrangerades med
länsstyrelsen.
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9 sept. Besök på bikupan
Den 9 september var det besök på kooperativet Bikupan som ligger på tändsticksområdet i
Jönköping. Bikupan säljer ekologiska och rättvisemärkta livsmedel, samt mindre
miljöbelastande dagligvaror. Vi var sju stycken deltagare som fick en genomgång av
sortimentet och även lyssna till Olas målande berättelse om Bikupans historia fram till idag.
Tillfälle gavs till att handla och att bli medlem, vilket är en klar fördel, för då får man rabatt.
30 okt. Skogsvandring på Dumme mosse
Denna dag bjöd på en spännande vandring över mossar och dråg samt längs en ås. Bland de
olika miljöerna ägnades särskild uppmärksamhet åt kulturskogs- och naturskogsmiljöer kring
Dumme mosse, Gunnarsö. Gunnar Rosqvist visade på de ekologiska skillnaderna mellan
dessa båda skogstyper. Vandringen blev lyckad och lockade totalt 15 personer, både barn och
vuxna.

Kontakter med allmänhet och medlemmar
Förutom den kontakt med medlemmar och allmänhet som arbetet i de olika arbetsgrupperna
(inkl, program etc) genererar har även kontakter gjorts på följande sätt.
I februari gjordes det årliga utskicket till samtliga medlemmar. Utskicket innehöll Kretsnytt
(verksamhetsberättelse, kallelse till kretsstämman mm), kretsprogrammet, studieförbundets
program. Vissa av våra aktiviteter har skett som samarrangemang med studiefrämjandet som
är vårt studieförbund.
Under året har vi även mött allmänhet och medlemmar på Strömsbergs julmarknad och under
miljövänliga veckan (se vidare under arbetsgruppen ”Hållbar utveckling”).

Medlemsutveckling
Den 31 december 2005 hade Jönköpingskretsen 1318 medlemmar. Ett år tidigare var
medlemsantalet 1320, alltså en minskning med två medlemmar. Med i medlemsantalet räknas
också familjemedlemmar. Vid 2005 års utgång hade vi 505 Familjemedlemmar (jämfört med
506 st 2004). Dessa siffror är preliminära och kan eventuellt komma att justeras på
kretsstämman.

Diagram. Utvecklingen av antalet medlemmar i Jönköpingskretsen sedan 1989
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Representation
Från Jönköpingskretsen ingår Lars-Erik Apelqvist (ordf) och Hans Fransson i Länsförbundets
styrelse. Med den organisation som Länsförbundet har nu representerar dock inte
medlemmarna i Länsförbundets styrelse ”sin” krets, men eftersom det ändå är värdefullt att
veta hur kretsens styrelse engagerar sig i Länsförbundet redogörs för detta här.
Roland Engstrand, Lars-Erik Apelqvist, Sofia Björnsson och Nils Lagerkvist har representerat
kretsen i kommunens naturvårdsgrupp.
Föreningen Smålands natur höll i början av april sitt årsmöte på Osaby i sedvanlig ordning.
Från Jönköpingskretsen deltog Per Askerlund. Även de i kretsen som är med i Smålands
Naturs styrelse deltog på mötet, Lars-Erik Apelqvist och Åke Jönsson.
Naturskyddsföreningen - Riks höstkonferens som fokuserade på energifrågor hölls i
Stockholm den 11 november, Hans Fransson deltog från vår krets.
I föreningen Ingaryds Natur är Anders Wallander och L-E Apelqvist ordinarie ledamöter och
Roland Engstrand och Malin Engdahl ersättare.

Hemsidan
På vår hemsida som Åke Jönsson ansvarar för kan man bland annat hitta följande:
vårt program
kontaktuppgifter till styrelsen
fotogalleri (bilderna får användas fritt i naturvårdssyfte efter godkännande från
kretsen eller fotografen)
Adressen till hemsidan är www.jonkoping.krets.snf.se . Maila/skriv gärna synpunkter på
hemsidan eller kretsens verksamhet i stort m h a de kontaktuppgifter som finns på hemsidan!

Arbetsgrupper
Rocksjögruppen
Under året har kommunens arbete med att bevara och utveckla Rocksjöområdet fortskridit.
Planerna går bl a ut på att kartlägga och tillgängliggöra naturvärdena kring Rocksjön. Bland
annat pågår röjningar och en fågelinventering. Rocksjöområdets östra delar berörs också av
ledningar till fjärrvärmeverket. Traditionsenligt genomfördes ett program den 4 juni i
Rocksjögruppens regi (se ovan). Anna Madsen har varit sammankallande.

Gruppen för hållbar utveckling
Denna arbetsgrupp verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Gruppen är kontinuerligt
aktiv, men under 2005 lades det mesta av ”krutet” på miljövänliga veckan varför det
här redogörs specifikt för den. Årets miljövänliga vecka hade bananer som tema.
Konventionellt odlade bananer tillhör värstingarna av de odlade grödorna, med en
massiv användning av kemikalier som är förödande för människor och miljö. Vi
samarbetade med Huskvarna- och Bankerydskretsen, Agenda 21-kontoret, kooperativet
Bikupan, COOP A6, stadsbiblioteket samt Jönköpings körsällskap.
Agenda 21 kontoret hjälpte till med ekonomiskt stöd, rådgivning, distribuering och
tryckning. Bikupan levererade rättvisemärkta och kravmärkta bananer som vi sålde på
torget under lördagen. Samma kväll deltog vi i ”Kulturens Dag och Natt” i ett
arrangemang på stadsbiblioteket tillsammans med Jönköpings körsällskap.
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Vi framförde en liten Banankabaré ”Schyssta bananer”, pratade bananer och kören
sjöng banansånger. Vi må väl betraktas som jäviga i saken, men, det var faktiskt riktigt
bra!
Under hela vecka 40 hade vi en utställning på COOP med tillhörande tipspromenad.
Förstapriset, en fruktkorg skänktes av COOP.
Samtliga kommunens 60 mellan- och högstadieskolor fick ett utskick med information
om bananer och dess påverkan. En skola nappade och ville ha mera, vilket resulterade i
att hela skolan aktiverade sig i detta under senhösten. Vi skickade även information till
de 30 största affärerna i kommunen, dock utan respons.
År 2006 kommer miljövänliga veckan att handla om kaffe. Vi räknar med att ha aktiviteter
även då. Du som läser det här får gärna kontakta oss, och hjälpa till med idéer eller något
praktiskt med miljövänliga veckan. Det är en hel del jobb men det är samtidigt kul och
lärorikt.

Gruppen för kretsutveckling
Denna arbetsgrupp har arbetat med att planera programmet för 2006 samt att skriva och
trycka kretsnytt, program etc samt att uppdatera kretsens hemsida. En nyhet för året är en
satsning på internationella studenter från högskolan i Jönköping. I slutet av oktober
arrangerade denna arbetsgrupp en tur för (i första hand) internationella studenter till Store
mosse. Aktiviteten blev lyckad med 42 deltagare från flera kontinenter. Så nu har kretsen
bidragit till att sprida kunskap om svensk natur till länder som Taiwan, Vietnam, USA och
Marocko. Arbetsgruppen håller också på att se över ett system att öka kontakten med
medlemmarna via e-post. Ett välkomstbrev till nya medlemmar är också på gång att
färdigställas.

Plangruppen
Plangruppen lägger ner ett omfattande arbete på att granska planer etc. Under året har flera
yttranden skrivits i olika planärenden och deltaganden i samråd. För de viktigaste redogörs
kortfattat nedan:
Ingaryd
Länsstyrelsen har beslutat att göra Ingaryd till naturreservat, men har undantagit delar av
åker- och ängsmarken i sydöstra delen. Orsaken är att Jönköpings kommun vill ha
handlingsfrihet, eftersom det i framtiden kan bli aktuellt med en järnväg i detta område.
Järnvägen ska bli en ny och effektiv förbindelse mellan Torsviks industriområde och Nässjö
(Södra stambanan). Eftersom detta ligger mycket långt fram i tiden anser vi att det finns tid
att finna alternativa lösningar. Redan idag har arrendatorn begränsat med mark och en
ytterligare minskning av ängsmarken försvårar driften. Det är inte heller attraktivt att ha en
järnväg i kanten av naturreservatet. För övrigt har vi bara haft några smärre synpunkter på
skötselplanen.
Sannaängen
Naturskyddsföreningen i Jönköping har kraftigt protesterat mot att den s k Sannaängen
exploateras för bostadsändamål. Detta område har mycket länge varit ett natur- och
friluftsområde. Ängen ligger mindre än 300 m från Vättern och finns inte med som ett
bostadsområde i kommunens översiktsplan. Rosenlundsbankarnas naturreservat ska utvidgas
till att även omfatta Skrämmabäcken, som då kommer att ligga nära det planerade
bostadsområdet.
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Planerna på att exploatera Sannaängen går stick i stäv mot tidigare målsättningar.
”Friområden längs Vätterstranden inom tätbebyggelse som har natur- eller friluftsvärden och
fortfarande är oexploaterade bör bevaras” står det i översiktsplanen liksom att ”de områden
inom strandskyddszonen som inte är bebyggda i princip skall vara obebyggda även i
framtiden”.”Kommunens grönområden och stränder skall erbjuda god tillgänglighet för alla”
står det också som ett tillägg till översiktsplanen.
Vi menar att ovanstående viljeinriktning rimligen borde gälla även för Sannaängen.
Kaptensbo
I sluttningen mot Vättern vid den sk Lampladan har ny bebyggelse föreslagits. Kretsen har
vid samråd kraftfullt motsatt sig denna exploatering med samma skäl som ärendet som rör
Sannaängen.
Kvarteret Atollen
Naturskyddsföreningen i Jönköping har yttrat sig över detaljplanen för kvarteret Atollen och
var överlag positiva till planen. Emellertid fanns det vissa detaljer som vi kommenterade t ex
hur man kan förhindra spridning av föroreningar från dagvatten och utfyllnader. Planen
saknade också konsekvensbeskrivning för de nationella miljömålen Giftfri miljö, Ingen
övergödning, Dricksvatten av god kvalitet samt beskrivning om vad som skulle hända vid en
översvämning, vilket påtalades i yttrandet.
Golfbanan vid Odensjö
I vårt yttrande över detaljplan för golfbana på södra och norra delen av Odensjö (fastighet
7:7) framför vi att planen är välgjord, men att vi helst skulle sett att området fortsättningsvis
sköts om idag. Med tanke på problemen att hålla jordbrukslandskapet öppet anser dock vi att
en golfbana kan utgöra ett godtagbart ”substitut” förutsatt att lämplig naturhänsyn tas. I
planen är naturhänsynen förhållandevis god, men vi vänder oss mot bebyggelsen som
planeras i norra delen då den passar dåligt in i landskapet. En miljökonsekvensbeskrivning
bör göras över detta område. Vi påpekar också i vårt yttrande vikten av att undvika att
föroreningar sprids till närliggande vatten samt framför idéer för hur naturvärdena ytterligare
kan förstärkas.
Dunkehallaravinen
Kommunen har under året presenterat ett planprogram för Dunkehallaravinen. Kretsens åsikt
är att området ska bevaras som det viktiga natur- och kulturmiljöområde det är samt att ingen
nyexploatering ska tillåts i området. .
Till fots i Jönköping
Under 2005 genomförde Jönköpings kommun ett projekt, vilket gick ut på att göra en karta
och enkel guide för att underlätta för människor att ta sig ut i den tätortsnära naturen. Vi i
kretsen tyckte att detta var ett bra projekt och deltog i möten och inkom med tips på hur karta
och guide kunde se ut och utvecklas i framtiden.
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Se nästa sida - (sidan 11) och sidan 12.
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Program för 2006 (tom februari 2007)
För utförlig information om programpunkterna, se bifogat programblad!

Torsdag 16 mars kl. 18.30
Kretsstämma för Jönköpingskretsen

Dunkehallaravingen är platsen om du vill
lära dig mer om fladdermöss.

Söndag den 23 april kl 10.00
Fagning av ängen på Tabergs västra
topp. Vi städar ängen från pinnar och ev
skräp. Samling på parkeringen på toppen.

Lördag 2 september
Bergets dag, Taberg
Gruvvisningar vid fyra tillfällen under
dagen och när mörkret faller tittar och
lyssnar vi på fladdermöss.

Lördag 13 maj kl 9.30
Floravandring Taberg
Vandring runt berget, med lite tur kan vi
också se sandödlan.
Söndag 4 juni kl 16.00
John Bauer-dagen
Konstnärens födelsedag firas med ett
digert natur- och kulturprogram i och vid
John Bauers park, Kålgården.
Söndag 18 juni
”De vilda blommornas dag”
Dagen bjuder på flera olika vandringar.

Lördag 9 september kl. 8.30-17.30
Ekomatresa
Vi besöker flera ekologiska lantbruk.
Dagen avslutas med en gemensam måltid i
trivsam miljö.
Söndag 1 oktober kl 9.30
Vandring i naturreservatet Lilla
Kungsbacken, Vaggeryd
Vandring i Nissans, Lagans och
Tabergsåns källområden.
Miljövänliga veckan 2-8 oktober
Årets tema är kaffe.

- Taberg med omgivningar
Samling vid Tabergs station kl. 14.00.
Ledare: Hans Thulin.

2007

- Jönköping. Rocksjön
Samling vid John Bauers park kl 14.00.
Ledare: Lennart Persson

Söndag 28 januari 2007 kl. 10.00 – 13.00
Vinterfåglar i Jönköping
Exkursion i centrala Jönköpingmed fåglar i
kikaren.

Söndag 6 augusti kl. 8.00-ca 12.00
Slåtter på Tabergsängen
Nu ska ängen slås. Vi startar tidigt med att
slipa liarna vid hembygdsgården. Dagen
avslutas med gruvvisning för dem som
önskar.

Helgen 3-4 februari 2007
Eventuellt vargexkursion
Om nog många är intresserade åker vi till
Värmland för att lära mer om varg och
också lyssna på detta djur.

Tisdagen den 22 augusti kl 21.00
Fladdermussafari

Torsdag 15 mars
Årsstämma Jönköpingskretsen
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AKTIVITETER I INGARYD
Ingaryd är gården som föreningen Ingaryds Natur/Naturskyddsföreningen äger. Den
ligger några hundra meter innan Tenhults samhälle från Jönköping räknat, med infart
från Nässjövägen (mittemot hembygdsparken). Kom med på aktiviteterna och upplev
Ingaryds intressanta och unika naturområde som snart ska bli naturreservat.
Söndag 5 mars kl. 14.30 Ingaryd
Information och bildvisning
Niklas Johansson, Länsstyrelsen, berättar
om hotade växt- och djurarter i vårt län.
Det finns uppemot 250 mer eller mindre
hotade arter i länet. Kaffe 25 kr.
Onsdag 22 mars kl.19.00
Energikväll på Ingaryd
Några företag presenterar olika
energilösningar; solenergi, pellets, jordoch bergvärme. Tillfälle att ställa frågor
ges.
Ansvariga: Hans Fransson tel. 206 44 och
Birgitta Ericson tel. 070-604 06 46.
Lördag 8 april kl. 9.00-12.00 Ingaryd
Arbetsdag
Tag med handskar, lämpliga verktyg,
oömma kläder och fika. Vi städar
trädgården och ängen.
Lördag 6 maj kl 14.00 -16.30 Ingaryd
Öppet hus på Ingaryd
Vi hälsar våren välkommen. Trubadur
Roger Ivarsson medverkar. Information
om bl a naturreservatets läge och naturstig.
Kaffe 25 kr.
Söndag 11 juni kl 13.30-15.30 Ingaryd
Försommar på Ingaryd
Vandring ca 2 km, Vi ser bl a på fjärilar.
Niklas Johansson medverkar (se även 5
mars). Ta med fika.

Lördag 12 augusti kl. 9.00-12.00 Ingaryd
Arbetsdag och slåtter p
på gårdsängen på Ingaryd. Ta med lie, om
du har, räfsa och fika.
Söndag 17 september kl. 13.00-17.00
Ingaryd
Svamputställning och svamprådgivning
Naturskyddsföreningen i samarbete med
Södra Vätterbygdens svampklubb.
Kaffe 25 kr.
Söndag 22 oktober kl. 14.30 Ingaryd
Bilder från en nationalpark
Information och bildvisning. Kaffe 25 kr.
Söndag 26 november kl. 13.00-16.30
Ingaryd
”Förjul” på Ingaryd
Utställningar, försäljning av julkort och
böcker och lotterier. Trubadur Roger
Ivarsson medverkar. Kaffe 25 kr.

2007
Söndag 14 januari 2007 kl. 14.30
”Efterjul” på Ingaryd
Program bestäms senare. Kaffe 25 kr.
Lördag 17 februari 2007 kl. 10.00
Vintervandring på Ingaryd. Samling på
gården. Ta med fika.
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