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Kallelse till kretsstämma för Jönköpingskretsen 15 mars, 2007
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och med detta utskick till kretsstämma.

Plats: Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, i Vardagsrummet en våning upp.
Tid: Torsdag 15 mars klockan 18.30
Program: Vi börjar med stadgeenliga förhandlingar, därefter fika med fralla,
pris 35 kr.
Efter förtäringen får vi lära oss om det spännande insektslivet som omger oss.
Niklas Johansson från Länsstyrelsen pratar om insekter och visar bilder, samt
ger goda tips på flera spännande insekter vi kan gå ut och leta efter!
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 2006
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Fastställande av budget för 2007
11.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2007
12.Val av kretsordförande
13.Val av ordinarie ledamöter
14.Val av suppleanter
15.Val av revisorer
16.Val av revisorsuppleanter
17.Val av valberedning
18.Motioner och propositioner till stämman
19.Övriga ärenden
20.Kretsstämman avslutas
Information för val av styrelse:
•
•
•
•

Ordförande väljs för ett år.
Övriga styrelseledamöter väljs på två år.
Sofia Björnsson avgår på grund av flyttning till annan ort.
Lars Erik Apelqvist var i tur att avgå.
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I tur att avgå är följande ledamöter:
Suppleanter:
Ordinarie:
Henrick Blank
Hans Fransson
Pia Larsson
Malin Engdahl
Moniqa Lundgren
Roland Engstrand

Kvarstår ytterligare ett år gör följande ledamöter:
Ordinarie:
Suppleanter:
Nils Lagerkvist
Per Askerlund
Åke Jönsson

Fyllnadsval:
För Sofia Björnsson 1 år

Verksamhetsberättelse 2006
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning av verksamheten
under sitt 53: e verksamhetsår.
Det har varit ett händelserikt år med dramatiska förtecken. Lars Erik Apelqvist, ordinarie ledamot i styrelsen avled hastigt i juli och lämnade ett stort tomrum efter sig. Framför allt gäller
detta kretsens engagemang i Länsförbundet, Taberg och Ingaryd.
Naturskyddsföreningen har detta år också förstärkts med ytterligare en fristående grupp kallad
Rosenlundsgruppen. Föreningen Rädda Rosenlunds Herrgård upplöstes och medlemmar därifrån har gått in i Naturskyddsföreningen för att vara en grupp som specialbevakar Rosenlund
och speciellt omgivningen i och runt Rosenlunds Herrgård.
Rocksjögruppen har fortsatt sitt arbete och under året lagt ner mycket energi på att skydda
Simsholmskanalen som hotas av ICA Maxis byggplaner. Rocksjögruppens syfte är att arbeta
för bevarandet av Rocksjöns natur och kulturvärden.
Styrelsen har fortsatt att arbeta i tre grupper.
• Plangruppen, vars huvuduppgift är att yttra sig i ärenden som rör exploatering av mark
och vatten inom kommunen
• HUT gruppen, Hållbar UTveckling, vars huvudsyfte är att verka för miljövänliga konsumtionsmönster.
• Gruppen för kretsutveckling, vars huvudsyfte är att synliggöra kretsen, medlemsvärvning och att ansvara för programmet.
Dessa tre grupper består hittills enbart av styrelsemedlemmar, men vi välkomnar just dig, som
nu läser detta att bli aktiv i någon av grupperna. Kontakta någon i styrelsen om du vill vara
med! För mer information om arbetsgrupperna, se s 4 och s 8.
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Funktionärer 2006
Styrelsen
Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten och följande sammansättning:
Ordförande
Hans Fransson, Granarpsvägen 156, 556 52 Jönköping
1 vice ordförande
Malin Engdahl, Smörblomsstigen 22, 554 56 Jönköping
2 vice ordförande
Moniqa Lundgren, Klockgjutaregatan 2 A , 554 50 Jönköping
Sekreterare
Nils Lagerkvist, Strömsbergsvägen 67, 553 08 Jönköping
Vice sekreterare
Sofia Björnsson, Drottninggatan 9 B, 553 32 Jönköping
Kassör
Åke Jönsson, Norra Bogesundsgatan 1 B, 554 73 Jönköping
Ledamot
Lars Erik Apelqvist, Jönköping
Suppleanter
Pia Larsson, Korgebovägen 67, 553 08 Jönköping
Per Askerlund, Hisingsängen 205, 554 48 Jönköping
Roland Engstrand, Vallgatan 6, 562 32 Norrahammar
Representanter för fältbiologerna
Malin Johansson och Linnea Johansson

Arbetsgrupper i styrelsen 2006
Plangruppen: Nils Lagerkvist, Sofia Björnsson, Lars-Erik Apelqvist och Roland Engstrand
HUT gruppen (Hållbar Utveckling): Hans Fransson, Pia Larsson och Moniqa Lundgren
Kretsutvecklingsgruppen: Per Askerlund, Malin Engdahl, Henrick Blank och Åke Jönsson
Revisorer: Conny Bjälming och Lars Paulin,
Revisorsuppleanter: Jerry Holmer och Sylvia Ragnar
Programkommitte: Malin Engdahl, Jönköping (sammankallande), Anders Berlin, Huskvarna
och Kerstin Ståhl, Bankeryd
Valberedning: Anders Wallander och Catharina Schmidt.
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Redovisning av kretsens sammankomster 2006
29 januari Vinterfåglar
Den traditionella vinterfågelvandringen lockade nästan 30 personer. Vi gick från Liljeholmsparken till reningsverket vid Munksjön via den i år helt igenfrusna Rocksjön.
26 olika fågelarter noterades, bl. a. smådopping, sparvhök, sidensvans och två forsärlor. Samarrangemang med Södra Vätterbygdens Fågelklubb. Ansvariga för vandringen var Roland
Engstrand och Björn Merkell.
16 mars Kretsstämma
Kretsstämman hölls i Allianskyrkan i Jönköping. Efter förhandlingarna visade Henrick Blank
bilder och berättade om en resa genom Centralamerika. 22 personer hörsammade kallelsen
och deltog i stämman.
23 april Fagning av Tabergsängen
Det var nio personer som mötte upp för att faga ängen i år. Vädret var på topp likaså humöret.
Efteråt fikade vi och beundrade utsikten. Samarrangemang med Tabergs Bergslags Hembygdsförening.
13 maj Floravandring vid Taberg
En vacker försommardag genomförde fem personer en vandring från Gruvgården längs Masugnsstigen, runt Taberg till östra toppen och via Bergtemplet brant ned mot Tabergsån och
tillbaka till startpunkten vid stationsplan. Bland det vi såg var t.ex. vårärt, kvarvarande blåsippor på skuggiga ställen och blommande tibast vid Bergtemplet. Ansvariga var Lars-Erik
Apelqvist och Åke Jönsson
4 juni John Bauer dagen
Det kom rekordmånga besökare– nästan 200! Kanske var det de nylagda spängerna över
Rocksjöns våtmarker som lockade? Eller, att Bernt Lindquist, teaterchefen för Smålands Musik och Teater, skulle medverka?
Programmet inleddes med invigning av den lilla tårbjörk, som tidigare hade planterats i John
Bauers park, ett lyckat resultat av en okulering, som Ernst Reinisch, Gränna Plantskola, gjort.
Moderträdet stod tidigare vid Katolska kyrkan på Kålgården och hade därigenom ett symbolvärde. Anna Madsen berättade lite om historien bakom; Ingrid Ydén-Sandgren gav historik
om den Katolska församlingen; Reinisch berättade om okuleringsmetoden och Bernt Lindquist läste några speciellt valda dikter för björken. Fågelpromenad och vandring med information om kommunens pågående restaureringsarbete vid Rocksjön följde. Jan-Olof Berlin, Rosenlunds Ornitologiska Klubb, och Lars-Göran Lindgren, Stadsbyggnadskontoret ledde grupperna ut på spängerna (som höll). På udden ”Kalmarbacken” visade Max Koschatzky, Södra
Vätterbygdens Svampklubb, Trollhanden – den speciella vedlevande svampen där.
Tillbaka i John Bauers park avnjöts kaffet i gröngräset och Britta Gustafsons hembakade bullar (som räckte). Bernt Lindquist läste avslutningsvis ur några av de brev, som John Bauer
skrivit och som finns arkiverade på Länsmuseet. Stämningsfullt och uppskattat! Som vanligt
stod Rocksjögruppen för programmet, i samarrangemang med Länsmuseet.
18 juni De vilda blommornas dag
Detta är ett samarrangemang med botaniska sällskapet och kretsar i trakten. Det genomfördes
sex olika vandringar med guider.
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6 augusti Slåtter på Tabergsängen
En tidig morgon i strålande sol samlades 7 slåtterintresserade för att slå
ängen. De som inte medförde lie, räfsade och bar undan det avslagna gräset.
Vid den viktiga fikapausen tittade vi på de många slåttergynnade arter som
finns på ängen och jämförde orv och slipningstekniker.
22 augusti Fladdermussafari
Denna fladdermuskväll hade föregåtts av ihållande regn, men trots detta kunde safarin hållas
planenligt. Två fladdermusarter och åtta medverkande observerades totalt.
2 september Bergets dag
Den första lördagen i september hålls ”Bergets Dag” i Taberg. Det är ett årligen återkommande evenemang och i år bidrog Naturskyddsföreningen med två guidade turer från Gruvgården
till Masugnsplan. Varje tur tog ca en timma. Roland Engstrand var vår guide.
Kvällen avslutades med en fladdermussafari utanför gruvan. De 17 deltagarna bestod av en
god blandning av barn och vuxna. Samtliga fick tydligt se och höra vattenfladdermöss jagande över Tabergsån. Att berguvsungens tiggarläten hördes i bakgrunden bättrade ytterligare på
kvällens naturupplevelse.
9 september Ekomatresa
Ekomatresan var tänkt som en gemensam aktivitet för Jönköpings- och Eksjökretsen med besök på ekologiska lantbruk och trädgårdsodlingar och med en ekologisk måltid i trivsam miljö
som avslutning. Resan sponsrades av projektet Ekomat.nu. Tyvärr fick aktiviteten ställas in
pga. för få deltagare, vilket kan ha berott på brister i information och marknadsföring och att
Eksjö genomfört något liknande föregående år.
1 oktober naturreservatet Lilla Kungsbacken Vaggeryd
Naturreservatet Lilla Kungsbacken ligger i Vaggeryds kommun och är ett ganska okänt naturreservat. Fem personer följde med på vår promenad i reservatet. För att komma dit fick vi gå
över en myr, där vi provade att ta oss fram med hjälp av snöskor! Ansvariga: Roland Engstrand och Åke Jönsson.
1-8 oktober miljövänliga veckan
Miljövänliga veckan handlade i år om att öka försäljningen av KRAV- och rättvisemärkt kaffe
under devisen Rädda liv - byt kaffe! Medlemmarna i HUT-gruppen besökte ca 20 caféer i
centrala Jönköping för att försöka övertyga dem om miljönyttan med byte av kaffe. Ett erbjudande från Löfbergs Lila och gratis marknadsföring var lockbetet. Trots intresse hos en handfull caféer har våra ansträngningar inte lyckats i något fall. Det vanligaste argumentet mot
byte av kaffe har varit att det är för dyrt.
Strömsbergs Julmarknad
Kretsen deltog även i år på Strömsbergs Julmarknad med försäljning. Deltagare var Nils Lagerkvist, Malin Engdahl och Roland Engstrand.
Julmarknad på Ingaryd
Kretsen hade ansvaret för tipspromenaden på julmarknaden, Per Askerlund, Catarina Kristensson och Sofia Björnsson var våra representanter.
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Kontakter med allmänhet och medlemmar
Kretsnytt med kallelse till årsstämman
Ges ut en gång om året och innehåller kallelse och verksamhetsberättelse.
Programbladet
Utges tillsammans med kretsarna i Bankeryd och Huskvarna, en gång per år.
Hemsidan
Åke Jönsson sköter kretsens hemsida. Här finns aktuell information om vårt program, kontaktpersoner i styrelsen och fotogalleri från naturen i vår omgivning. Adressen är www.jonkoping.krets.snf.se. Här finns också telefonnummer och e-postadresser mm till styrelsen.
Utskick till nya medlemmar
Fyra gånger under året skickar riksorganisationen information till styrelsen om nytillkomna
medlemmar och under detta år har kretsen skickat välkomstbrev vid tre tillfällen till nytillkomna medlemmar, med inbjudan till aktiviteter. Detta har skötts av medlemsutvecklingsgruppen.
Naturvandring för internationella studenter vid högskolan
Tillsammans med Internationella programkontoret, Högskolan i Jönköping, arrangerades den
14 maj en vandring i Store Mosse nationalpark för andra året i följd. Ett 40-tal utländska studenter från ca 20 länder deltog. Per Askerlund, Catarina Schmidt och Hans Fransson guidade.
Miljövänliga veckan
Se programpunkten 1 – 8 oktober.
Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är vårt studieförbund och dess program sänds ut tillsammans med programbladet. Under hösten 2006 påbörjades en utbildning för guidning i Tabergsgruvan och omgivningar i samarbete mellan Naturskyddsföreningens länsförbund, Jönköpingskretsen och Studiefrämjandet. Målet är att få igång en fungerande guidningsverksamhet i Tabergsgruvan under 2007. Ansvarig är Hans Fransson.

Medlemsutveckling
Vår krets kom på sjätte plats i landet när det gäller medlemsvärvning under året. Den 31 december 2006 hade kretsen 871 fullbetalande medlemmar. Antalet familjemedlemmar var 485
vilket ger en totalsumma av 1 356 medlemmar i kretsen.
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Representation
Länsförbundet
Hans Fransson från kretsen är ordinarie ledamot i länsförbundets styrelse. Lars Erik Apelqvist
var länsförbundets ordförande och Åke Jönsson är adjungerad i Länsförbundets styrelse samt
sköter dess hemsida.
Föreningen Ingaryds Natur
Lars Erik Apelqvist var dess ordförande. Övriga som under 2006 representerade kretsen var
Malin Engdahl, Sofia Björnsson, Roland Engstrand och Hans Fransson.
Föreningen Småland Natur i Osaby
Lars Erik Apelqvist var kassör. Efter sin bortgång efterträddes han av Åke Jönsson som även
sköter hemsidan åt Smålands Natur.
Riksstämma i Karlstad
Hans Fransson och Helen Fransson representerade kretsen vid riksstämman.
Dag Hammarsköldstiftelsen
Per Askerlund är kretsens representant.
Länsstämman i Eksjö
Från kretsen deltog Lars Erik Apelqvist, Åke Jönsson och Hans Fransson.
Höstkonferensen i Stockholm
Från kretsen deltog Hans Fransson och Helen Fransson.
Riksupptakt för miljövänliga veckan i Stockholm
Hans Fransson deltog från kretsen.
Länsupptakt för miljövänliga veckan på naturum, Store Mosse Nationalpark
Moniqa Lundgren och Hans Fransson deltog från kretsen.
Naturvårdgruppen i Jönköpings kommun
Nils Lagerkvist, Sofia Björnsson, Lars Erik Apelqvist och Roland Engstrand har representerat
kretsen.

Arbetsgrupper i kretsen
HUT gruppen, arbetar för en Hållbar Utveckling i samhället. Gruppen har medverkat i en informationskväll på Ingaryd om olika energislag. Under miljövänliga veckan informerades ett
antal caféer om kaffekampanjen, ”Rädda liv - byt kaffe”.
Kretsutvecklingsgruppen, ansvarar för planeringen av programmet, sköter hemsidan, trycker
kretsnytt och skickar välkomstbrev till nya medlemmar.
Plangruppen, försöker hålla koll på vår kommun och dess planer på byggnation på allehanda
lämpliga och olämpliga platser.
Rocksjögruppen, hårdbevakar Rocksjöområdet. För närvarande är det ICA Maxis byggplaner som tar mycket energi. Under året har flera samråd och träffar förekommit med exploatörer och kommunledning. En speciell eloge ska ges till Anna Madsen som är sammankallande i
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gruppen och har lagt ned ett mycket stort arbete och mycket kraft på detta. Kontaktperson är
Anna Madsen.
Rosenlundsgruppen, bevakar vad som sker i närheten av, och på Rosenlunds herrgård. Närheten till Vättern och tillgången till gröna oaser i stadsmiljön är viktiga områden och måste
bevaras eller exploateras mycket försiktigt, så att allmänhetens tillgång till området inte hindras. Kontaktperson är Marianne Lundqvist

Ärenden där kretsen yttrat sig eller haft synpunkter
ICA-Maxi
Det är bevarandet av en skyddszon mot Simsholmskanalen som är den stora stötestenen i planen för Maxis utbyggnad. Enligt den nya detaljplanen återstår det endast en 15 meter smal
remsa av vegetation mot kanalen. Vi tycker att 30 meter är mera lämpligt. Då, kan kanalen få
det skydd som krävs för att djur och växtliv ska ha en chans att överleva. Det finns ju bland
annat bäver i kanalen vilket är unikt i centrum av en stor stad.
Sannaängen och Kaptensbo
Kretsen har överlåtit åt Länsförbundet att överklaga besluten om byggnation, då vi anser att
det strider mot kommunens egen grönstrukturplan, och vi anser dessutom att det är viktigt att
bevara tillgängligheten för allmänheten till de fria ytor mot Vättern som fortfarande finns
kvar.
Belysning på Taberg
Efter flera turer har en belysning av berget som Naturskyddsföreningen kan acceptera kommit
till stånd. Enligt tillståndet från Länsstyrelsen ingår ett kontrollprogram för att mäta eventuella
förändringar i fladdermus och berguvspopulationen. Vi kommer att följa upp detta, så att det
sköts på ett acceptabelt sätt.
Livsmedelshall i Kättilstorp
Vi tycker att det är positivt att Kättilstorp får en affär inom gångavstånd.
Vattenledningsområdet
Kommunen har gjort en rekreations- och naturvårdsplan över vattenledningsområdet, vilket vi
tycker är positivt. Vi anser dessutom att kommunen bör göra området till ett naturreservat för
att lättare kunna skydda området från framtida exploatering.
Bostadsområdet Räven, på Dalvik
Vi har inga invändningar och noterar med tillfredställelse att man dessutom avser att bevara
en naturlig skogsdunge på området.
Övrigt
Representanter för kretsen har varit på samråd gällande ändring av en kort vägsträcka vid
Hällstorpsdammen, och samråd med Strömsbergsföreningen och fågelklubben om rensning av
Strömsbergsdammen. Länet har fått ett nytt naturreservat i Lyngemadsmossen där vi också
yttrat oss till länsstyrelsen.

Natursnokarna
Under året provade kretsen att starta upp verksamhet för de yngre barnen (1-6 år). Under året
var tre aktiviteter inplanerade. Småkryp i vattnet i Vattenledningsparken lockade 7 familjer
med barn. Grodyngel och hästiglar var populärast. Vandringen på Bondberget med tema löv
genomfördes i hällande regn, men fikat smakade bra för de tre familjer som deltog. Svamputflykten till Ingaryd lockade inga intresserade. Under 2007 är ver verksamheten vilande.
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Lars Erik Apelqvist, Minnesord
Länsförbundets ordförande Lars-Erik Apelqvist avled hastigt den 9 juli 2006 i en ålder av 77
år. Han har varit länsförbundets ordförande sedan starten 1968 och var under ett flertal år vice
ordförande i Jönköpingskretsen, och de senaste åren ordinarie ledamot i kretsen. Dessutom
var han alltsedan starten kassör i Smålands Natur, den förening som förvaltar SNF: s fina
gård, Osaby Säteri.
Han var ordförande i föreningen Ingaryds Natur som förvaltar Ingaryds gård utanför Tenhult,
en fastighet med stora naturvärden som nu är naturreservat och som inköpts och ägs av Jönköpings- och Huskvarnakretsarna.
Tidigt tog han initiativet till att Naturskyddsföreningen skulle förvärva AB Smålands Taberg.
Taberg fick härigenom ett slutligt skydd mot framtida gruvbrytning och annan exploatering
och är nu naturreservat. Han har under 20-års tid med endast tillfälliga insatser av andra visat
gruvan och dess hemligheter för mer än 60 000 personer.
Lars-Erik var under sitt yrkesverksamma liv biträdande överlantmätare i Jönköping, men hans
stora intresse för natur och miljö gjorde att han tidigt engagerade sig inom Svenska Naturskyddsföreningen. Efter pensioneringen ägnade han i stort sett all sin tid åt arbete för natur
och miljö.

Bokslut för år 2006, Naturskyddsföreningen i Jönköping
Behållning vid årets början
Kassa
Plusgiro
Bankkonto
Checkkonto
SHB Räntefond
Summa

152:00
5 817:16
6 408:53
17 260:00
30 000:00 1)
59 637:69

Inkomster
Återbäring SNF-riks
16 930:00
Värvarpremie SNF-riks
300:00
Minnesgåva
500:00
Diverse arrangemang
2 750:00
Rosenlundsgruppen – kapital överf. 8 363:98 3)
Räntor
0:00
Summa
28 843:98
Utgifter
Mötesverksamhet
Terminsprogram
Kretsnytt
Porton/Kuvert mm
Reseersättningar/Kursavg.
Övriga kostnader
Summa
Årets resultat

-2 943:00
-2 858:50
-2 981:50
-5 283:00
-2 510:00
-1 486:00
-18 062:00

59 637:69

28 843:98

-18 062:00
+10 781:98

+10 781:98
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Behållning vid årets slut
Kassa
Plusgiro
Bankkonto
Checkkonto
SHB Räntefond
Summa

1 912:50
19 846:64
18 660:53
0:00
30 000:00 2)
70 419:67

70 419:67
=========

Räntefond
1) Marknadsvärde 2006-01-01:31 652:98
2) Marknadsvärde 2006-12-31:32 204:83
Ökning:
551:85
––––––––––––––––––––––––––
3) Föreningen Rädda Rosenlunds Herrgård har upplösts men ingår från 2006 som en arbetsgrupp -Rosenlundsgruppen- i Naturskyddsföreningen i Jönköping. Föreningens kapital har
överförts/skänkts till Naturskyddsföreningen i Jönköping.
Jönköping 2007-01-25
Naturskyddsföreningen i Jönköping
Hans Fransson
Ordförande

Åke Jönsson
Kassör

Policy gällande förtäring, resor och utlägg
Policy antagen vid styrelsemöte 2006-08-24
För styrelsemöten och andra sammankomster, årsmöten och konferenser
Förtäring
! Sträva efter att, där så är möjligt, servera mat och dryck som är Krav- och rättvisemärkt
! I övriga fall ska vi använda livsmedel som är producerade och transporterade med minsta
möjliga miljöbelastning
Resor
! Våra sammankomster bör förläggas så att allmänna kommunikationer kan vara ett realistiskt
alternativ
! Vid större konferenser eller möten bör tidpunkten förläggas med tanke på de allmänna
kommunikationerna
! Redan vid inbjudan bör tips om lämpliga kommunikationer medfölja
! I övrigt ska samåkning ske av deltagarna när det är praktiskt möjligt
! Reseersättning kan ges för personer som kretsen har utsett för representation. Vid förtäring i
samband med representation kan kretsen ge ersättning med 50 % av kostnaden.

Verksamhetsberättelsen är godkänd av styrelsen den 15 januari 2007
Hans Fransson, Ordförande i Jönköpingskretsen
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Program för 2007 och tidig vår 2008
För utförligt program, se programbladet!
Helgen 9-11 mars
Vargutflykt i Värmland
Anmälan/information senast 1 mars till Per
Askerlund tel. 036-71 80 60
Torsdag 15 mars kl. 18.30
Kretsstämma för Jönköpingskretsen
Se kallelse i Kretsnytt.
Lördag 28 april kl 10.00
Fagning av ängen på Tabergs västra top
Samling på topparkeringen. Ansvarig: Hans
Fransson tel. 206 44 och Bengt Olof Thornberg tel. 36 31 95.
Torsdag 3 maj kl 18-20
Vandring vid Rosenlunds herrgård och
Solvik
Ansvarig: Rosenlundsgruppen
14 maj kl. 18-20
Naturen mitt i kulturen
En vandring längs Dunkehallaån om fåglar,
natur och kultur. Ansvariga: Gunnar Rosqvist tel. 16 24 06 och Åke Jönsson tel. 16
65 12.
Måndag 4 juni kl. 18.00
John Bauer-dagen
Kom med och fira John Bauers födelsedag! Samling vid lusthuset i John Bauers
park. Rocksjögruppen i samarrangemang
med Länsmuseet. Ansvariga: Anna
Madsen tel. 16 88 87 och Britta Gustafson tel. 16 07 50.
Lördag 11 augusti kl. 8.00
Slåtter på Tabergsängen
Samling vid Tabergs Hembygdsgård kl. 8.00
för att slipa liarna. Samarrangemang med
Tabergs Hembygdsförening. Ansvarig: Hans
Fransson tel. 206 44 och Bengt Olof Thornberg tel. 36 31 95
Tisdag 21 augusti kl. 21
Fladdermussafari vid Strömsbergs gård
Traditionsenligt uppmärksammar vi den "europeiska fladdermusnatten" Samling vid

Strömsbergs norra parkering. Samarrangemang med Länsstyrelsen. Ansvarig: Henrick
Blank tel. 070-304 10 11.
Lördag 1 september
Bergets dag i Taberg
Naturskyddsföreningen deltar med gruvvisningar och fladdermusguidningar under Bergets Dag. Program: Se annonsering i lokalpressen. Information: Hans Fransson tel. 206
44.
Söndag 23 september kl. 13-16.
Guidad vandring i Vattenledningsparken
Vi gör en guidad tur genom Vattenledningsparken. Samarrangemang med Jönköpings
kommun. Ansvarig: Nils Lagerkvist tel. 34
08 11.
Första veckan i oktober
Miljövänliga veckan
Årets tema är kläder. Har du idéer på aktiviteter vi kan göra i Jönköping? Eller vill du
hjälpa till? Kontakta Moniqa Lundgren tel.
15 03 02, e-post: 036150302@swipnet.se
Söndag 14 oktober kl. 9.30-15.30
Kurs i utterspårning
Samling vid Länsstyrelsens entré. Ta med
fika! Ansvarig: Henrick Blank tel. 070-304
10 11.

2008
Söndag 27 januari 2008 kl. 10-13
Vinterfåglar i Jönköping
De traditionella fågelvandringarna i januari
brukar visa på en förvånande artrikedom.
Samarrangemang med Jönköpings Fågelklubb.
Ansvarig: Roland Engstrand tel. 694 29 och
Björn Merkell tel. 523 34.
Onsdag 19 mars
Årsstämma, Jönköpingskretsen
Tid och lokal meddelas senare.
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