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Kallelse till kretsstämma för Jönköpingskretsen 19 mars, 2008 
 
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och med detta ut-
skick till kretsstämma. 
 
Plats: Ämbetsmannens föreningslokal, Strömsbergsvägen 97 i Ljungarum. 
Tid: Onsdag 19 mars klockan 18.30 
 
Tag Buss 3 till hållplats Ljungarums kyrka, gå längs uppför backen (Yttre 
Ljungarumsv.) 50 m och sväng vänster ned på Strömsbergsvägen.  
Lokalen ligger på vänster sida 50 m ned på Strömsbergsvägen. 
Med bil (från centrum): Kör Herkulesvägen mot Ljungarum, tag av till vänster 
in på Yttre Ljungarumsv, därefter andra vägen till höger in på Strömsbergsv. 
Lokalen ligger på vänster sida 50 m ned på gatan. 
 
Program 
Vi börjar med förhandlingar, därefter fika med fralla, pris 25 kr. 
Efter serveringen berättar Hans Fransson och visar bilder från  Bad Segeberg i 
norra Tyskland. Det handlar om fladdermöss. Över 20 000 övervintrar i kalk-
grottor där och det finns ett intressant fladdermus-museum.  
 

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 2007  
7. Fastställande av resultat och balansräkning 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av budget för 2008 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2008 
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 
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Information för val av styrelse: 
 
Ordförande väljs för ett år.  
Övriga styrelseledamöter väljs på två år. 
 
I tur att avgå är följande ledamöter. 
 
Ordinarie: 
Hans Fransson 
Nils Lagerkvist              
Åke Jönsson                  
Per Askerlund 
 
Suppleanter: 
Henrick Blank  
Roland Engstrand 
 
Kvarstår ytterligare ett år gör följande ledamöter. 
 
Ordinarie: 
Pia Larsson 
Malin Engdahl            
Moniqa Lundgren      
 
Suppleanter:  
Johnny Norrgård                                          
Ulrika Rinman 
 
Verksamhetsberättelse 2007  
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning av 
verksamheten under sitt 54: e verksamhetsår. 
 
Funktionärer 2007 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under år 2007 haft nio protokollförda möten och följande samman-
sättning: 
 
Ordförande 
Hans Fransson Granarpsvägen 156, 556 52 Jönköping, tfn, 036 20644 
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1 vice ordförande 
Malin Engdahl, Smörblomstigen 22, 554 56 Jönköping, tfn, 036 14 43 75 
 
2 vice ordförande 
Moniqa Lundgren, Klockgjutaregatan 2A, 554 50 Jönköping, tfn, 036 15 03 02 
 
Sekreterare 
Nils Lagerkvist, Strömsbergsvägen 67, 553 08 Jönköping, tfn, 036 34 08 11 
 
Kassör 
Åke Jönsson, Norra Bogesundsgatan 1 B, 554 73 Jönköping, tfn, 036 16 65 12  
 
Ledamot 
Pia Larsson, Korgebovägen 67, 553 08 Jönköping, tfn, 036 18 59 79  
Per Askerlund, Hisingsängen 205, 554 48 Jönköping, tfn, 036 71 80 60  
 
Suppleanter 
Roland Engstrand, Vallgatan 6, 562 32 Norrahammar, tfn, 036 694 29 
Johnny Norrgård. Baskarp Hagaberg, 566 92 Habo, tfn, 0735 341 460  
Vice sekreterare Ulrika Rinman Floragatan 5 A, 553 32 Jönköping, tfn, 036 16 
24 09 
Henrick Blank, Västra Storgatan 33 A, 553 15 Jönköping, tfn, 036-18 75 01 
 
Representant för fältbiologerna 
Malin Johansson och Linnea Johansson 
 
Styrelsen har fortsatt att arbeta i tre grupper. 
 
Vi välkomnar just dig, som nu läser detta att bli aktiv i någon av arbetsgrupper-
na. Ju fler aktiva vi är desto mer kan Naturskyddsföreningen uträtta. 
 

•  Plangruppen, vars huvuduppgift är att yttra sig i ärenden som rör exploa-
tering av mark och vatten inom kommunen 

•  HUT gruppen, Hållbar UTveckling, vars huvudsyfte är att verka för mil-
jövänliga konsumtionsmönster.  

•  Gruppen för kretsutveckling, vars huvudsyfte är att synliggöra kretsen, 
medlemsvärvning och att ansvara för programmet. 

 
Plangruppen, Nils Lagerkvist, Johnny Norrgård ,Ulrika Rinman, Roland Eng-
strand och Hans Fransson. 
 
HUT gruppen, Hållbar Utveckling, Pia Larsson och Moniqa Lundgren 
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Kretsutvecklingsgruppen, Per Askerlund, Malin Engdahl, Henrick Blank och 
Åke Jönsson  
Rocksjögruppen, Sammankallande, Anna Madsen, tfn, 16 88 87, Ann Marie 
Gustafsson, Karin Lagergren och Britta Gustavsson bevakar området i och kring 
Rocksjön.  
Jönköpings kommuns naturvårdspris tilldelades år 2007, Anna Madsen, med 
motiveringen: Hennes enträgna arbete för bevarandet av Jönköpings unika våt-
marksområden i innerstaden – Rocksjön.  
 
Rosenlundsgruppen, Marianne Lundqvist, bevakar vad som sker med Ro-
senlunds herrgård. Närheten till Vättern och tillgången till gröna oaser i stads-
miljön gör att området och dess omgivningar måste bevaras, alternativt exploa-
teras mycket försiktigt, så att allmänhetens tillgänglighet inte hindras. 
 
Natursnokarna 
Under 2007 har verksamheten varit vilande. 
 
Revisorer, Conny Bjälming och Lars Paulin,  
Revisorsuppleanter, Jerry Holmer och Sylvia Ragnar 
 
Programkommitte, Malin Engdahl, Jönköping, Anders Berlin, Huskvarna och 
Kerstin Ståhl, Bankeryd 
 
Valberedning, Henrik Dinkel 
 
 
Redovisning av kretsens sammankomster 2007 
 
28 januari, Vinterfåglar  
17 personer kom till Liljeholmskanalen denna söndagsförmiddag för att följa 
med på den traditionella fågelvandringen. Vädret var grått och disigt och tempe-
raturen höll sig omkring noll. Liljeholmskanalen var som vanligt full av änder – 
gräsand, sothöna, vigg och knipa. Vid Rocksjön hade vi turen att få se både 
salskrake och smådopping på nära håll. En forsärla höll till vid Simsholmens re-
ningsverk, varifrån vi även såg häger och skrattmås. 34 fågelarter observerades 
under vandringen. Guider var Roland Engstrand, Monica Engstrand och Björn 
Merkell. Samarrangemang med Södra Vätterbygdens Fågelklubb. 
 
 
9-11 mars 2007, Vargspårning i Värmland 
Totalt 13 deltagare från Jönköping med omnejd hade anmält sig till denna akti-
vitet. Kerstin Alm från Naturskyddsföreningens Länsförbund i Värmland hade 
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ordnat fint boende åt oss i bygdegården i N. Rådom (vid Mölnbacka), och bordet 
stod dukat när vi kom fram vid halvtiotiden på fredagskvällen.  
Efter kvällsmaten pratade vi rovdjur med Kerstins kollegor Lena, Gösta, Krister 
och Mikael. 
 
Eftersom snöförhållandena var bättre längre norrut i Värmland tillbringade vi 
hela lördagen i södra delen av Halgå-reviret söder om Stöllet. Ganska omgående 
hittade vi spår av fyra vargar, vars förehavanden vargspåraren Krister Kristens-
son och rovdjurskunnige Gösta Ljungberg hjälpte oss att följa. Förutom fotspår 
fann vi skrapmarkeringar, spillning, legor, och hårtofsar som vargarna lämnat 
efter sig.  
 
Till lunch hade Kerstin och Lena förberett tillagning av kolbullar i fält. Det 
smakade mycket bra. Samtidigt fick vi rapporter om att en långtradarchaufför 
sett en varg på vägen intill bara en liten stund tidigare. Efter fortsatt spårning i 
brant terräng besökte vi på hemvägen rovdjursutställningen ”De fyra stora” i 
Björns värdshus, där man också hade dukat upp med kaffe och bullar inför vår 
ankomst.  
 
Även på lördagskvällen vankades god mat, och efter att ha avnjutit densamma 
såg vi två filmer om Yellowstone National Park, Montana, där vargar återintro-
ducerats efter att tidigare ha utrotats av den vite mannen. 
 
På söndagsförmiddagen stannade vi inomhus och lyssnade till ett intressant fö-
redrag av Linn Svensson, Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation. När vi vid 
middagstid for tillbaka mot Jönköping hade vi alla fått en mängd nya kunskaper 
om rovdjur i allmänhet och vargar i synnerhet. I trakterna av Kristinehamn note-
rades att årets första tofsvipor och tranor redan anlänt, tillsammans med många 
gäss. 
 
Vi tackar våra vänner i Värmland för en fantastisk helg. Ansvarig för arrange-
manget i Jönköpingskretsen var Per Askerlund. 
 
 
15 mars, Kretsstämma 

Efter förhandlingarna fick vi lära oss om det spännande insektslivet som 
omger oss. Niklas Johansson, från Länsstyrelsen föreläste, visade bilder och gav 
goda tips på spännande insekter man kan gå ut och leta efter! Särskilt intressant 
att få veta var hur många vilda biarter det finns och hur specialiserade de är när 
de väljer växter att livnära sig på. Åkervädd var mycket populär. Avslutningen 
på föredraget var rena skräckskildringen av hur vissa insekter tar kål på andra 
för att hitta finurliga sätt att fortplanta sig på och få avkomman att överleva. Hu! 
Efter detta var det gott att styrka sig med lite kaffe. 
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28 april, Fagning av Tabergsängen 
Det var två personer som mötte upp för att faga ängen i år. Samarrangemang 
med Tabergs Bergslags Hembygdsförening. 
 
3 maj, Vandring vid Rosenlunds herrgård och Solvik,  
Rosenlundsgruppen hade inbjudit till en sammankomst. Med kommunens goda 
vilja fick vi möjlighet att se Rosenlunds Herrgård från vind till källare, vilket 
uppskattades av de tjugotal personer som kommit. Promenad i herrgårdsparken 
samt fika i Rosariets vackra natur med sång av Roger Ivarsson gjorde kvällen 
minnesvärd. 
 
14 maj, Naturen mitt i Kulturen - guidning i Dunkehalla 
Gunnar Rosqvist bjöd på ett vandrande kåseri om historia och hur den fäster sig 
i dagens flora och fauna. De 27 deltagarna leddes ner genom hålvägen och fick 
höra om nordiska sjuårskriget och den danske fältherren Daniel Rantzaus attack 
på Jönköping 1567. Här visades även på stora granstubbar - en rest av 1920-
talets vurmande för stora träd.  
 
Vandringen fortsatte upp på Dunkehalla kyrkogård där Gunnar talade om den 
historiska utvecklingen för kyrkogårdsskötseln, skillnaden mellan hur allmogen 
och borgeskapet såg på kyrkogården och de yttersta tingen.  
 
Fåglar och blommor pekades hela tiden ut under vandringen som gick vidare 
ned mot bensinmacken och upp till Stallkvarn. Guidningen avslutades vid går-
den Jakobsdal där vi fick höra om brödupproret 1855 och dess betydelse för 
modern jordbrukspolitik.   
  
4 juni, John Bauer dagen 
Till Rocksjön och årets John Bauer-firande i parken, som bär konstnärens namn, 
mötte drygt hundra personer opp. Och försommarkvällen bjöd på väder, som 
tursamt nog stod oss bi. 
 
Magnus Thorell, Martin Sjödahl och Ragnar Lernedal från Botaniska Sällskapet 
samt Roland Engstrand Jan-Olof Berlin och Erik Bergman från Jönköpings Få-
gelklubb ledde varsin grupp på upptäcktsfärd ut på spängerna bland vassar och 
holmar. Innan återvandringen bytte ornitolo-gerna och botanikerna grupper med 
varandra, för att alla på så sätt skulle få ta del av deras respektive kunskapsom-
råde. 
 
I parken väntade Britta Gustafsson, Rocksjögruppen, vid bordet dignande av 
hembakade bullar och annat, som smakade gott vid återsamlingen när de med-
havda termosarna korkades opp i gröngräset. 
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Kvällens Bauer-tema inleddes med att Helen Agrenius, konstintendent på Läns-
museet, gav oss intressanta bakgrundsfakta. Bernt Lindquist, teaterchefen för 
Smålands Musik och Teater, läste sedan ett stycke ur skådespelet ”Bärgningen”, 
aktuell för återuppsättning på teatern i febr. 2008, och som handlar om familjen 
Bauers sista tid innan den tragiska fartygsolyckan på Vättern. 
 
Rocksjögruppen i samarbete med Länsmuseet hade arrangerat programmet. 
 
11 augusti, Slåtter på Tabergsängen 
I år var vi ett tiotal personer som samlades för att slå ängen på Tabergs västra 
topp. Vi lyckades slå av mer gräs än vanligt och kan konstatera att utan vår årli-
ga slåtter skulle ängen snart buskas igen. Dettta är ett samarbete mellan Tabergs 
Berslags Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen. 
 
21 augusti, Fladdermus-safari 
En regnig dag övergick till, förvånansvärt varm kväll med uppehållsväder vid 
Strömsberg. Fladdermöss gillar värme och fukt så det var inte förvånande att 
hela fem arter visade sig. Särskilt nordisk fladdermus och vattenfladdermus bjöd 
de 9 deltagarna på fina observationstillfällen. Henrick Blanck var ansvarig.  
 
2 september Bergets dag 
Den första lördagen i september var det ”Bergets Dag” i Taberg. Det är ett årli-
gen återkommande evenemang och i år var det i samarbete med Tabergs Gruv-
guider. Kretsens medlemmar informerade om giftfria tyger, hade provsmakning 
av besprutade respektive obesprutade bananer, samt skickade bort besökare till 
Gruv-visningarna. Roland Engstrand hade en guidad vandring på berget för in-
tresserade deltagare. Vi sålde böcker, handdukar och pipfåglar. 
 
 23 september 2007, Guidning i vattenledningsparken 
Helen Bjurulf från Jönköpings kommun berättade om den rekreations- och na-
turvårdsplan som tagits fram för området.  De 70 talet deltagarna fick även träffa 
Linné i egen hög person, eller åtminstone en kopia av densamme. Kommunen 
bjöd på fika och Naturskyddsföreningen hade ett bokbord där besökarna fick 
provsmaka bananer och gissa vilken som var ekologiskt respektive konventio-
nellt odlad. Många hade en bestämd uppfattning om bananerna men bara vissa 
gissade rätt. 
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Tyg eller otyg? Butiksinventering i maj och miljövänliga veckan i oktober  
 
Få butiker i Jönköping har miljömärkta textilier visade det sig när Jönköpings-
kretsen med hjälp av medlemmar från Eksjö- och Nässjökretsarna inventerade 
miljömärkta textilvaror i centrala Jönköping och på A6 i maj.  
 
Av 112 butiker hade bara 12 butiker känd miljömärkning på några få plagg.  In-
venteringen ingick i en undersökning med sammantaget närmare 800 butiker i 
femton svenska städer som under våren genomfördes av Naturskyddsföreningen. 
 
 Från kretsen deltog Moniqa Lundgren, Jeanette Eld, Tina Hultman och Pia 
Larsson. Arbetet uppmärksammades i en informativ artikel i Jönköpings-Posten 
och Pia Larsson intervjuades i Sveriges Radio P4. 
 
Många konsumenter är medvetna om de stora problemen med bekämpningsme-
del och kemikalier vid textilframställning, men det finns fortfarande för få varor 
att välja på i affärerna. 
 
 HUT-gruppen var ansvarig för inventeringsarbetet, som följdes upp i miljövän-
liga veckan med information och försäljning på Västra torget av bl.a. kampanj-
handduken från Ekelunds med Bra Miljöval-märkning. 
 
Per Askerlund, Johnny Norrgård och Pia Larsson reste tält och skötte försälj-
ningen på torget. Totalt under hösten har kretsen sålt 40 handdukar med vidhäf-
tad kampanjinformation om textil. 
 
14 oktober, Utterspårning 
En heldagstur med att spåra vårt landskapsdjur lockade 7 deltagare. Efter ett teo-
ripass inomhus drog spårarna österut till olika delar av Huskvarnaåns vattensy-
stem. En höjdpunkt var fynd av färsk spillning inne i Huskvarna! I övrigt note-
rades spår i form av såväl väldoftande (?) spillning, tassavtryck som gångstigar 
på totalt fem platser. Ingen tvekan om att uttern har ökat i vår kommun! Det var 
Henrick Blank från kretsen som lärde deltagarna mycket nytt om uttern. 
 
 
Kontakter med allmänhet och medlemmar 
 
Kretsnytt med kallelse till årsstämman 
Ges ut en gång om året och innehåller kallelse, verksamhetsberättelse och kret-
sens aktivitetsprogram.  
 
Programbladet 
Utges tillsammans med kretsarna i Bankeryd och Huskvarna, en gång per år. 
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Hemsidan 
Åke Jönsson sköter kretsens hemsida. Här finns aktuell information om vårt 
program, kontaktpersoner i styrelsen och fotogalleri från naturen i vår omgiv-
ning. Adressen är www. jonkoping.krets.snf.se här finns mail-adresserna till sty-
relsen. 
 
Utskick till nya medlemmar 
Fyra gånger under året skickar riksorganisationen information till styrelsen om 
nytillkomna medlemmar och kretsen skickar välkomstbrev därefter till de nya 
medlemmarna med inbjudan till aktiviteter. Detta sköts av medlemsutvecklings-
gruppen. 
 
Medlemsutveckling 
Vår krets har glädjande nog fått ett 60 tal nya medlemmar under året. Den 31 
december 2007 hade Jönköpingskretsen 1378 medlemmar. En siffra som är osä-
ker och kan korrigeras vid årsmötet. Kanske är det en klimat och miljömed-
vetenhet hos människor, det kan också vara så att vi har lyckats synas mer, Ex-
empelvis på torget, i Taberg, under miljövänliga veckan och i media.  
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Medlemsutveckling sedan 1989, siffrorna kan komma att revideras vid årsmötet. 
 
Miljökabaré Sweet Dreams på Högskolan i Jönköping 
Vid ett framträdande av Sweet Dreams, Naturskyddsföreningens miljökabaré, 
informerade Hans Fransson studenterna om Naturskyddsföreningen och Jönkö-
pingskretsen. Vi fick flera nya medlemmar där.  
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Miljövänliga veckan 
Se programpunkten om tyg eller otyg. 
 
Studiefrämjandet 
Studiefrämjandet samarbetar med Naturskyddsföreningen och dess program 
sänds ut tillsammans med programbladet.  
 
Strömsbergs Julmarknad 
Naturskyddsföreningen sålde liksom tidigare år julkort, böcker, miljöartiklar och 
honung inne i magasinet. Speciellt för i år var att den restaurerade Strömsbergs-
dammen “invigdes” med tal och fyrverkerier. Blixtar och färgglada mönster av-
tecknades i den numer mycket större och framträdande vattenspegeln. Deltagare 
var Nils Lagerkvist, Ulrika Rinman och Pia Larsson. 
 
Julmarknad på Ingaryd 
Kretsen hade som vanligt ansvaret för tipspromenaden på julmarknaden. Per 
Askerlund och Catarina Kristensson hade tillverkat tipsfrågorna och Roland 
Engstrand skötte tipspromenaden på plats. Det var över 200 deltagare i tipspro-
menaden. 
 
Naturvandring på Store Mosse med internationella studenter vid högskolan 
i Jönköping. 
Tillsammans med Internationella programkontoret, Högskolan i Jönköping, ar-
rangerades den 23 september en vandring i Store Mosse nationalpark, för tredje 
året i följd. Även i år deltog drygt 40 utländska studenter från ett stort antal län-
der. Per Askerlund, Catarina Schmidt och Hans Fransson guidade. 
 
Restaurering av Strömsbergsdammen 
Strömsbergsdammen har under lång tid grundats upp och fått allt mindre vatten-
spegel. Viss igenväxning är naturligt och kan vara positivt för den biologiska 
mångfalden, men i detta fall har uppgrundningen skett mycket snabbt de senaste 
åren. Detta till följd av bebyggelse uppströms (ökad sedimenttransport) och ge-
nom att dammfästet skadats med lägre vattennivå i dammen som följd.  
 
Utan åtgärder hade snart inte mycket återstått av vattenspegeln, vilket hade in-
neburit stor skada både för kulturmiljön och de organismer som är beroende av 
dammen.  
 
Naturskyddsföreningen, Strömsbergsföreningen och Fågelklubben föreslog där-
för en omfattande restaurering av dammen, med reparation av dammvallen, röj-
ning av sly och utgrävning av sediment. Kommunen har bekostat arbetet till-
sammans med Strömsbergsföreningen.  
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Resultatet ser i nuläget ut att vara mycket lyckat: Vattenspegeln har blivit betyd-
ligt större, samtidigt som områden med vattenväxter som kaveldun och fräken 
sparats som skydd för t.ex. rörhöna och sävsparv.  
 
En hel del träd och buskage har sparats runt dammen för att gynna fåglar, insek-
ter och fisk. Därtill har skapats en djuphåla vid inloppet, för att fånga upp sedi-
ment, samt en ö i dammen. 
 
Representation 
 
Naturskyddsföreningens Länsförbund  
Hans Fransson är ordinarie ledamot i länsförbundets styrelse, Åke Jönsson är ad-
jungerad i Länsförbundets styrelse samt sköter dess hemsida. 
 
Föreningen Ingaryds Natur  
2007 representerades kretsen av Malin Engdahl, Roland Engstrand och Hans 
Fransson. 
 
Föreningen Småland Natur i Osaby 
Åke Jönsson är ledamot i styrelsen och sköter dessutom hemsidan åt Smålands 
Natur. Jönköpingskretsen är medlem i Föreningen Smålands Natur. 
 
Pia Larsson representerade kretsen vid årsmöte med Föreningen Smålands Natur 
i Osaby i maj. 
 
Naturskyddsföreningens rikskonferens i Luleå 
Ulrika Rinman representerade kretsen vid rikskonferensen i juni. 
 
Dag Hammarsköldstiftelsen 
Per Askerlund är kretsens representant. 
 
Naturskyddsföreningens länsstämma i Värnamo 
Från kretsen deltog, Åke Jönsson, Johnny Norrgård och Hans Fransson.  
 
Naturskyddsföreningens höstkonferens i Stockholm  
Från kretsen deltog Hans Fransson  
 
Riksupptakt för Miljövänliga veckan i Stockholm 
Pia Larsson deltog i riksupptakten för Miljövänliga veckan i Stockholm i mars 
och var på studiebesök i Tygriket (Kinna och Horred) i maj månad. 
 
Naturvårdgruppen i Jönköpings kommun 
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Nils Lagerkvist, Ulrika Rinman och Roland Engstrand har representerat kretsen.  
Jönköpingskretsen tog initiativet till ett möte med de andra naturvårdsföre-
ningarna i kommunen, att prata ihop sig för en gemensam strategi när man träf-
far kommunen i naturvårdsgruppen. En skrivelse angående Tekniska kontorets 
förvaltning av kommunägd mark, riktad till Kommunalråden Ann-Marie Nils-
son, Elin Lagerqvist samt Tekniska kontoret undertecknades av samtliga organi-
sationer. Ulrika Rinman, Nils Lagerkvist och Hans Fransson representerade 
kretsen. 
 
Natur och miljögrupper i Jönköping har varit inbjudna höst och vår till social-
demokratiska partiet - Kommunalråd Elin Lagerqvist, för utbyte av information 
och åsikter gällande klimat och gröna frågor i kommunen. Nils Lagerkvist, Mo-
niqa Lundgren och Hans Fransson har representerat kretsen. 
 
 
Under året har kretsen yttrat sig eller haft synpunkter på följande 
ärenden:  
 
ICA-Maxi  
Följetongen om ICAMaxi har fortsatt, tyvärr beslutade kommunen att låta Maxi 
bygga ut trots alla ansträngningar från Rocksjögruppen, kretsen, Gränna Skogs-
grupp och många andra att bevara skyddszonen mot kanalen. Nu har politikerna 
i alla fall sagt att de vill göra reservat av Rocksjön, vi får hoppas att det är något 
kvar att göra reservat av när de väl kommer till skott. 
 
Sannaängen och Kaptensbo 
Den nya majoriteten efter valet stoppade byggnationen på Sannaängen. Det lilla 
grönområdet vid Lampladan, Kaptensbo verkar dock falla för yxan trots många 
protester. 
 
Järnvägsspår Tenhult Torsvik  
Kretsen välkomnar att man vill överföra transporter från lastbil till järnväg men 
är kritisk till att man vill dra spåret över ängen i Ingaryd, som är ett naturreservat 
intill Tenhult. Vi tycker att man ska utreda ytterligare alternativa dragningar av 
spåret. Vi var några från styrelsen ute och inspekterade de berörda områdena. 
 
Utökat reservat vid Rosenlunds bankar  
Detta välkomnar vi och vi anser dessutom att Skrämmabäcken ska inkluderas i 
reservatet. 
 
Barnarp 3:1 Byggnation av bostäder  
Vi har inga invändningar mot detta. 
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Månen 11 Mariebo  
Södra Vätterbygdens Folkskola vill sälja av och bygga  i tallbackarna. Vi anser 
att stor hänsyn måste tas till de befintliga naturvärden som finns i området och 
att en skötselplan tas fram. 
 
Västerleden, ombyggnation till  2+1 väg 
Inga invändningar. Vi förutsätter att man tänker på de vattendrag under vägen 
som rinner ner i Vättern och skyddar dem.  
 
För-remiss till kommunens naturvårdsprogram 
Vi har ett antal synpunkter på denna, om Ubbarp, Vattenledningsparken, 
Strömsberg, Stråken, Nissan, Stensjöån, Granarpssjön, Flahultsgölen. Det är ett 
stort arbete och inte lätt att känna till alla områden. Därför anser vi att kommu-
nen omedelbart ska satsa på inventeringar så det framgår var de värdefulla om-
rådena befinner sig.  
 
Södra Kålgården, centrala Jönköping 
Vi framför att det gäller att vara försiktig i denna känsliga och unika miljö, och 
vi förvånas över att kommunens välgjorda plan för Rocksjön inte ens nämns i 
denna stora planhandling.  
 
 
Bokslut för år 2007, Naturskyddsföreningen i Jönköping 
 
Behållning vid årets början 
Kassa  1912:50 
Plusgiro  19 846:64 
Bankkonto  18 660:53 
SHB Räntefond  30 000:00 1) 
Summa  70 419:67  70 419:67 
 
Inkomster 
Återbäring SNF-riks 17 678:00 
Värvarpremie SNF-riks 400:00 
Diverse arrangemang 700:00 
Överskott handduksförsäljning 350:00 
Räntor         13:00 
Summa  19 141:00 19 141:00 
 
Utgifter 
Mötesverksamhet -3 714:00 
Terminsprogram  -2 888:00 
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Kretsnytt  -3 000:00 
Porton/Kuvert  mm -4 879:00 
Reseersättningar/Kursavg. -2 360:00 
Övriga kostnader  -1 022:50 
Medl. avg. i För. Smål. Natur     -300:00 
Summa  -18 163:50 -18 163:50 
 
Årets resultat   + 977:50 + 977:50 
    
Behållning vid årets slut 
Kassa  1 641:50 
Plusgiro  21 082:14 
Bankkonto  18 673:53 
SHB Räntefond  30 000:00 2) 
Summa  71 397:17  71 397:17 
    ========= 
 
Räntefond 
1) Marknadsvärde 2007-01-01: 32 204:83 
2) Marknadsvärde 2007-12-31: 33 033:89 
Ökning: 829:06 
 
Jönköping 2008-01-25 
 
Naturskyddsföreningen i Jönköping 
 
 
Hans Fransson  Åke Jönsson 
Ordförande   Kassör   
   
Verksamhetsberättelsen är godkänd av styrelsen den 16 januari 2008 
Hans Fransson, Ordförande i Jönköpingskretsen 
    
Jönköpingskretsens 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 
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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. 
 
 
Program för 2008. (T.o.m. februari 2009) 
 
Onsdag 19 mars kl 18.30, Årsstämma för Jönköpingskretsen 
Se kallelse i kretsnytt och i JP. 
 
April 
9 april kl 18.00, Studiebesök på kraftvärmeverket Torsvik.  
Vi får en guidad vandring på kraftvärmeverket. Samling vi länsstyrelsen kl 
17.30 för samåkning eller vid kraftvärmeverket kl 18.00. Ansvarig: Malin Eng-
dahl, tel 036-14 43 75.      
 
Lördag 19 april kl 10.00, Fagning av ängen på Tabergs västra topp.  
Medtag fika. 
Samling på topp-parkeringen. Det brukar ta ett par timmar att plocka pinnar och 
räfsa bort skräpet, sedan fikar vi och lyssnar på vårfåglarna. Samarrangemang 
med Tabergs Bergslags Hembygdsförening.  
Ansvarig: Hans Fransson, 20644 och Bengt Olof Thornberg, 36 31 95 
 
Torsdag 8 maj kl 18.30, Vandring i Strömsbergskogen  
Samling vid norra parkeringen vid Strömsbergs gård. Med Martha Wägeus som 
ciceron får vi uppleva träd, fåglar, mossa och lavar i denna tätortsnära skog.  
Ansvarig: Nils Lagerkvist, tfn, 036 34 08 11 
 
Helgen 17-18 maj, Groddjur på Österlen 
Groddjursfaunan på Österlen är särklassig i Sverige. På en helg kan man om 
man har tur och en god guide se eller höra alla Sveriges groddjursarter utom en! 
En god guide kommer vi att ha så det är bara att hoppas på att turen är med oss. 
Det kommer även finnas möjlighet att skåda fågel och 
andra djur och växter. Exakta utformningen på resan beror på antalet anmälda 
och deras önskemål. Boende blir det sannolikt på vandrarhemmet i Skånes-
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Tranås mellan Kivik och Tomelilla. Vi åker från Jönköping på morgonen vid 8-
tiden lördagen den 17 maj och återvänder på söndagskvällen 
runt kl 21. Resan görs till självkostnadspris. Ta med kikare och vattentåliga 
skor. 
Anmälan/information senast 29 april till Henrick Blank tel. 0703-041011.  
 
 
Onsdag 4 juni kl 18.00, JOHN BAUER-DAGEN 
Kom och var med på John Bauers födelsedag! 
Vi börjar kort med att på Länsmuseet inviga utställningen ”Bergakungen och 
John Bauers sista år”, då också teaterchefen Bernt Lind-quist medverkar. Helen 
Agrenius och Agneta Åsgrim-Berlin, Länsmuseet, tar oss sedan med på en histo-
risk vandring, ”I John Bauers och Lennart Enanders fotspår”, genom Kålgården 
ner till John Bauers park. 
I parken: Kaffe i gröngräset. Hur såg Sjövik ut på Bauers tid? John Bauers park 
en ”vilt-oas”? Vilka fåglar finns i parken? Agneta Åsgrim-Berlin resp. Natur-
vården, Jkpgs kommun samt Henrick Blank, Länsstyrelsen, klargör. 
Medtag egen dryck! Vi bjuder på hembakat. 
Samling: Länsmuseet (obs platsen!) 
Samarr. Rocksjögruppen och Länsmuseet. 
Ansvariga: Anna Madsen tel 16 88 87 
Britta Gustafson tel 16 07 50. 
 
Söndag 8 juni, kl, 10.30 Insekter i stan 
Samling vid Djursjukhuset. Insektsexperten Lasse Söderström visar lite av in-
sektslivet i stan. Alla deltagare kommer att utrustas med håv för jakt på insekter. 
Lämpligt för små och stora barn, 0-100 år. Medtag fika. 
Ansvarig: Lasse Söderström, tel. 120373 
 
Augusti 
Lördag 2 augusti kl 8.00, Slåtter på Tabergsängen. 
Samling vid Tabergs Hembygdsgård för att slipa liarna. Därefter tar vi oss upp 
till ängen och jobbar ett tag. Den som inte har någon lie kan hjälpa till med att 
räfsa och bära undan. Alla är välkomna. Kom och gå som ni vill, men ta med 
eget fika. Det brukar ta 3-4 timmar om vi är tillräckligt många. I år ska vi också 
använda slåtterbalk på en del av ängen. Samarrangemang med Tabergs Berg-
slags Hembygdsförening. 
Ansvarig Hans Fransson, 206 44 och Bengt Olof Thornberg, 36 31 95 
 
Måndag 25 augusti kl. 20.30 - ca 22.15, Fladdermussafari vid Rocksjön  
Samling i södra delen av ICA Maxis parkering. 
Traditionsenligt uppmärksammar vi den "europeiska fladdermusnatten" genom 
att ha ett fladdermussafari i Jönköping. Denna gången håller vi till vid Rocksjön. 
Förutom att lyssna och titta efter fladdermöss kommer Henrick Blank att berätta 
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om fladdermössens fascinerande värld. Bland annat kommer vi att lära oss var 
det finns blodsugande fladdermöss och hur fladdermöss 
kan orientera i totalt mörker. En rundvandring görs kring Rocksjön där alla ga-
ranterat kommer att både få höra (m.h.a. ultraljudsdetektor) och se en skymt av 
flera olika arter fladdermöss. 
Ansvarig: Henrick Blank tel. 070-304 10 11. 
 
September 
Lördag 6 september, Bergets dag i Taberg. 
Jönköpingskretsen och  Tabergs Gruvguider deltar med information, gruvvis-
ningar och fladdermusguidningar under Bergets Dag. 
Program: Se annonsering i lokalpressen.  
Information: Hans Fransson 206 44 
 
28 september – 5 oktober, Miljövänliga veckan – tyg eller otyg? 
Vi vill öka konsumenternas kunskap om textiliers miljöpåverkan, och arbetar 
för att stärka efterfrågan och tillgången på miljömärkta och etiskt 
producerade kläder. Under 2008 upprepar vi butiksundersökningen och ordnar 
olika informationsaktiviteter i samarbete med Bankeryds- och Huskvarnakret-
sarna.  
Under miljövänliga veckan kommer vi att synas extra mycket. 
 
November  
Söndag 2 november kl. 11-14 Kolla efter utterspår i sta'n! 
Samling vid Huskvarna reningsverk.Vårt landskapsdjur uttern har efter många 
års kräftgång återkommit till många platser i Jönköpingstrakten. Hösten 2006 
återkom den även till vår stad! Vid broarna kring Huskvarna reningsverk hittar 
man regelbundet spår och vi ska leta mera spår där denna dag. Med lite tur kan 
vi få uppleva den goda (?!), beroendeframkallande (??), åtminstone oförglömli-
ga (!!) 
doften av utterspillning. Förutom att leta efter spår berättar vi om utterns tillba-
kadragna liv i stad och land. Passa också på att gå bort till Huskvarna småbåts-
hamn och titta efter de magnifika lekande rödingarna när ni ändå är i området! 
Ansvarig: Henrick Blank tel. 070-304 10 11 
 
Januari 
Söndag 25 januari kl. 10-13, Vinterfåglar i Jönköping 
Det finns inte många fåglar att se i januari, men det finns betydligt fler arter än 
många tror. Numera är vår vinterfågelvandring i Jönköpings central delar en tra-
dition, och vi brukar faktiskt se mellan  30 och 40 arter. Vi samlas vid Lilje-
holmskanalens sydvästra del (mot Rocksjön). Därifrån går vi runt kanalen, ut till 
Rocksjön och bort till Munksjön. Därefter går vi tillbaka till Liljeholmskanalen,  
eventuellt via södra delen av Rocksjön. Väder, vind, isförhållanden etc. kan 
dock tvinga oss att lägga om rutten. Ta med kikare och fågelbok. Klä dig varmt! 
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Samarrangemang med Jönköpings Fågelklubb. Ansvarig: Roland Engstrand tel. 
694 29 och Björn Merkell tel. 523 34 
 
Mars 2009  
Torsdag 19 mars 
Årsstämma, Jönköpingskretsen.  
Tid och lokal medelas senare.  
 
 
Modemedveten eller medvetet mode? 

Vår konsumtion påverkar miljön. Allt snabbare trender bidrar till att försäljning-
en av kläder och skor har ökat kraftigt det senaste decenniet.  I Sverige handlar 
vi ofattbara 24 kilo textil och kläder per person och år. Genomsnittet i världen är 
9 kilo. Om alla köpte som vi skulle det användas 90 miljarder kilo mer kemika-
lier i tillverkningen från fiber till färdigt tyg.  
På upptakten får ni alla våra tips för en mer hållbar klädstil. Vi berättar om hur 
textil tillverkas och om nya, hållbara textilfibrer, visar kampanjmaterialet och 
ger er förslag på aktiviteter inför Miljövänliga Veckan som alltid äger rum vecka 
40 (första veckan i oktober. ) 
Under Miljövänliga Veckan 2008 om kläder vill vi uppmana människor att köpa 
lite mindre nytt – och leta efter de miljömärkta alternativen – och redesigna ett 
plagg man tröttnat på i garderoben.  
Kom på en regional upptakt – inspireras och se vad du vill bidra med! 
Kontakta HUT gruppen för mer information. 
 
Naturskyddsföreningen har en mycket bra och informativ hemsida 
www.naturskyddsföreningen.se . Där finns även en naturbutik med mycket bra 
böcker, spel och så vidare.  
 
Tabergsgruvan är nu åter i drift, åtminstone gruvvisningarna, Tabergs Gruv-
guider heter guideföreningen, som är en avknoppning från Naturskyddsföre-
ningens Länsförbund. Vi bedriver sedan 2007 visningar för allmänheten  från 
slutet av april till mitten på oktober.  
 
Det blev en mycket lyckad start, vi hade nära 4000 besökare under första året. 
Vi är ett tiotal guider som delar på arbetet. Inför 2008 kommer vi att satsa ännu 
mer på verksamheten.  
 
Vi kommer att jobba lite själva med att måla och snickra, för att få till ett muse-
um i gruvgården. Här finns möjligheter att göra mycket för den som vill.  
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Är någon intresserad av att hjälpa till på något vis så kontakta Hans Fransson 
036 20644. 
 
Tabergsgruvan med naturreservat är en fantastisk tillgång, och en utomordentligt 
bra plats att presentera Naturskyddsföreningens verksamhet.    
Webbadress:  www.taberg.info/gruvan  
 
Föreningen Ingaryds Natur, äger och förvaltar gården Ingaryd som ligger vid 
infarten till Tenhult, vid väg 31. Gården brukas av en arrendator som har betes-
djur för att hålla markerna öppna. Byggnaden underhålls och sköts med hjälp av 
entusiastiska Tenhultsbor som gör ett jättejobb. Här finns ett stort behov av fri-
villiginsatser, så du som känner att du vill bidra med något kan kontakta någon 
av oss i styrelsen.  
 
Store Mosse Nationalpark, ligger enbart 60 km från Jönköping, söderut. Det är 
den största mossen söder om Lappland, så för att spara på koldioxidutsläppen, 
passa på att besöka denna Nationalpark istället för norra Sverige.  
 
Här finns ett naturum som är ett av de vassaste i landet, med mycket program 
och utställningar på gång, ett lämpligt utflyktsmål för hela familjen. Det är öppet 
alla söndagar året runt, alla helger, alla skollov och framförallt, var dag, hela 
långa sommaren. Öppettider är kl 11 – 17.   
Webbadress: www.storemosse.se  
 
 


