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Kallelse till kretsstämma för Jönköpingskretsen 19 mars, 2009 
 
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och med detta 
utskick till kretsstämma. 
 
Plats: Ämbetsmannens föreningslokal, Strömsbergsvägen 97 i Ljungarum. 
Tid:Torsdag 19 mars klockan 18.30 
 
Tag Buss 3 till hållplats Ljungarums kyrka, gå 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 bjuder föreningen på fika med 
jubileumstårta. 
Efter serveringen blir det jubileumskavalkad. Segrar vi vunnit under 100 år 
och en historiebeskrivning om vår egen krets 55 åriga historia.  
Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna.  
 

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 2008  
7. Fastställande av resultat och balansräkning 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10.  Fastställande av budget för 2009 
11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2009 
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 på ett år.  
Övriga styrelseledamöter väljs på två år. 
 
I tur att avgå är följande ledamöter. 
 
Ordinarie: 
Hans Fransson 
Pia Larsson 
Malin Engdahl            
Moniqa Lundgren 
      
Suppleanter: 
Johnny Norrgård                                          
Ulrika Rinman 
Kommentar: Johnny och Ulrika har under året flyttat från orten och är inte 
aktuella för omval. 
 
Kvarstår ytterligare ett år gör följande ledamöter: 
 
Ordinarie: 
Nils Lagerkvist              
Åke Jönsson                  
Per Askerlund 
 
Suppleanter:  
Henrick Blank  
Roland Engstrand 
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Verksamhetsberättelse 2008  
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning av 
verksamheten under sitt 55: e verksamhetsår. 
 
Funktionärer 2008 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under år 2008 haft nio protokollförda möten och följande 
sammansättning: 
 
Ordförande 
Hans Fransson Granarpsvägen 156, 556 52 Jönköping, tfn, 036 20644 
 
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 
Henrick Blank, Västra Storgatan 33 A, 553 15 Jönköping, tfn, 036-18 75 01 
Johnny Norrgård.  
Ulrika Rinman.  
 
Representant för fältbiologerna 
Malin Johansson och Linnea Andersson 
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Vi välkomnar just dig, som nu läser detta att bli aktiv i någon av 
arbetsgrupperna. Ju fler aktiva vi är desto mer kan Naturskyddsföreningen 
uträtta. 
 
Arbetet har bedrivits i sex arbetsgrupper, varav styrelsen leder de tre 
förstnämnda nedan.  
 
Plangruppen, vars huvuduppgift är att yttra sig i ärenden som rör 
exploatering av mark och vatten inom kommunen. Nils Lagerkvist, Johnny 
Norrgård, Ulrika Rinman, Roland Engstrand och Hans Fransson. 
 
HUT gruppen, Hållbar UTveckling, vars huvudsyfte är att verka för 
miljövänliga konsumtionsmönster. Pia Larsson och Moniqa Lundgren, 
Jeanette Eld. 
 
Gruppen för kretsutveckling, vars huvudsyfte är att synliggöra kretsen, 
medlemsvärvning och att ansvara för programmet. Per Askerlund, Malin 
Engdahl, Henrick Blank och Åke Jönsson 
 
Rocksjögruppen, sammankallande, Anna Madsen, tfn 168887, Ann-Marie 
Gustafsson, Karin Lagergren och Britta Gustavsson bevakar området i och 
kring Rocksjön. 
 
Rosenlundsgruppen, Marianne Lundqvist, bevakar vad som sker med 
Rosenlunds Herrgård. 
 
Natursnokarna, under 2008 har verksamheten varit vilande. 
 
Revisorer, Conny Bjälming och Lars Paulin  
Revisorsuppleant, Maria Dinkel. 
 
Programkommitte, Malin Engdahl, Jönköping, Anders Berlin, Huskvarna 
och Kerstin Ståhl, Bankeryd 
 
Valberedning, Henrik Dinkel. 
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Redovisning av kretsens sammankomster 2008 
 
27 januari. Vinterfågelvandring 
Den traditionella vinterfågelvandringen gick från Liljeholmsparken till 
Munksjön via den nya vandringsleden utmed Rocksjön. 25 olika fågelarter 
observerades, bl a smådopping och duvhök. Mest värmde dock en talgoxe, 
som sjöng intensivt i vintersolen. 22 personer deltog i vandringen. Roland 
Engstrand och Björn Merkell var guider. Samarrangemang med Jönköpings 
Fågelklubb. 
 
19 mars, Kretsstämma 

Efter sedvanliga förhandlingar och fika, följde ett föredrag med bildvisning 
av Hans Fransson som varit i Bad Segeberg, Tyskland, och besökt 
kalkstensgrottor och ett fladdermus-museum. Med hjälp av räkning med 
infrastrålar vid grottans ingångar har man räknat 20 000 fladdermöss på väg 
in i grottsystemet. Vi fick se se exempel på byggstenar till hus med inbyggda 
boplatser för fladdermöss. I området finns även en endemisk skalbagge som 
lever på just döda fladdermöss.  
 
9 april Studiebesök på kraftvärmeverket i Torsvik 

Vilken succe! Över 30 personer kom för att vara med på den intressanta 
guidningen som Jönköpings energi bjöd på. Vi fick veta mycket om sopor 
och titta på anläggningens olika delar. 
 
19 april, Fagning av Tabergsängen 
Ett 10-tal personer samlades för att slå gräset på ängen. Efter välförättat värv 
fikade vi och deltagarna delade med sig av sina rika kunskaper om växter 
och insekter till oss andra. 
 
8 maj Vandring i Strömsbergskogen, Den 8 maj guidade Martha Wägéus, 
15 intresserade i Strömsbergsskogen. Vi tog oss delvis fram över fallna 
trädstammar som ligger kvar efter stormarna Gudrun (2005) och Per (2007). 
Den döda veden är en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv. Guidningen 
handlade bland annat om konkurrensen mellan olika trädslag i den 
uppväxande skogen. Martha visade även på växter som går bra respektive 
mindre bra att äta. Häggen blommade rikligt, men den bör inte användas 
som grillpinne då grenen innehåller giftet blåsyra. 
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 5 – 28 maj, Medvetet mode – Butiksinventering 
Som ett led i arbetet med årets tema för Miljövänliga veckan, återupprepade 
vi fjolårets butiksinventering i jakten på miljömärkta kläder och textilier i 
centrala Jönköping och på A6. Vi fick hjälp av Bäckadalsgymnasiets elever 
på Mode- och designprogrammet och av medlemmar från Eksjö- och 
Nässjökretsarna.  
 
Resultatet var något bättre än föregående år. I 32 av 103 besökta butiker 
hittade vi varor med känd miljömärkning. Bedömningen var generös och 
även klent utbud i form av ett enda plagg togs med. 2007 var resultatet 12 av 
112 butiker.  
 
Resultatet rapporterades in till Naturskyddsföreningen på riksnivå, och efter 
kontroll lades uppgifterna in på Hitta butiken under Grön guide på 
webbplatsen. Vi har också rapporterat in 12 second hand-butiker i 
Jönköpings kommun och Habo till Hitta butiken. 
 
17-18 maj groddjur på Österlen 
Grodorna var resans huvudattraktion, men likt många andra spännande djur 
blir de riktigt aktiva först i skymningen. Då vi anlände till vårt mysiga 
vandrarhem i Skånes-Tranås var det ungefär lunchtid och fortfarande många 
timmar kvar tills grodorna skulle vakna.  
 
Österlen är dock så fullt av underbar natur att man borde kunna hitta annat 
spännande att göra? Visst var det så och med hjälp av en god guide som 
Anders Hallengren från Länsstyrelsen i Skåne blev inte saken sämre. Även 
om eftersöket i Fyledalen efter den supersällsynta och vackra 
nyckelpigespindeln inte gav någon utdelning lät inte de spännande 
upplevelserna sig vänta. 
 
 Nära Kåseberga hamnade vi mitt i Sveriges enda och mycket lilla eldorado 
för Kornsparven. Här satt fler individer och sjöng sin knixiga sång. 
Kornsparven har varit på gränsen till utrotad i Sverige, men har tack vare 
åtgärder nu ett något stabilare läge.  
 
Turen gick vidare mot Benestads backar där kungsörnen majestätiskt 
välkomnade oss tillsammans med en uppsjö glador. Kvällen närmade sig 
äntligen och det groddjur som gjorde det första intrycket blev klockgrodan. 
Den visade upp sin eldigt rödgulfläckade buk samtidigt som den hoade sitt 
mystiska läte. Sedan följde den groda som gjorde det högsta intrycket, 
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nämligen lövgrodan som faktiskt har ett av djurvärldens kraftigaste läten. 
Liksom resterande hotade grodarter i Skåne har lövgrodan återhämtat sig 
och just lövgrodan är nu så vanlig att deninte längre är rödlistad.  
 
Kvällen avslutades vid Högaborgs naturreservat och turen var på vår sida. 
Såväl den grönfläckiga paddan som strandpaddan visade både upp sina 
spännande utseenden och spektakulära läten. På platsen fanns även Sveriges 
båda salamanderarter. Totalt observerade vi nio groddjursarter! 
 
Dag två bjöd på besök i tre vackra naturområden. Först ett kort stopp 
iSvabesholms naturreservat, sedan en längre promenad i Stenshuvuds 
nationalpark. Till sist gjordes en vandring i Drakamöllans naturreservat. 
 
Förutom solsken och vackra, omväxlande landskap bjöd även denna dag på 
spännande artobservationer. Bland höjdpunkterna märks bokskogslöpare, 
svampbaggar, smörboll, sommargylling och fältpiplärka. 
 
Vid en tillbakablick känns det som om resan varade i en vecka, för det var så 
många starka naturupplevelser, men det visar snarare hur mycket man kan 
hinna med på två dagar på Österlen. 
 
Vi tackar guiden Anders Hallengren för kunnande och inspiration samt 
resans deltagare för skapande av trevlig stämning och generöst delgivande 
av sin egen kunskap!  Ansvarig för arrangemanget i Jönköpingskretsen var 
Henrick Blank. 
 
4 juni, John Bauer dagen 
John Bauer-dagen inleddes i år på Länsmuseet. Ca 100 personer 
förplägnades med lingondricka och bevistade SMOT:s chef Bernt Lindquists 
invigning av utställningen ”Bergakungen och John Bauers sista år”. En 
historisk vandring, ledd av antikvarie Agneta Åsgrim-Berlin, följde därpå 
genom Kålgården och ner till John Bauers park, där kaffebordet sedvanligt 
väntade med Britta Gustafson m fl, Rocksjögruppen, bjudandes på bullar 
och kakor. 
 
Agneta berättade om hur Sjövik (J B park) såg ut på Bauers tid; Henrick 
Blank, som inventerat fåglarna vid Rocksjön, om vilka arter som finns i 
nämnda park. Naturvården i Jkpg:s kommun medverkade också. Stellan 
Gustafsson förklarade tankarna med J B park som ett ”Wild Life Refugee”, 
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en viltoas; och kommunekolog Dag Fredriksson informerade om 
restaureringsarbetets fortskridande av våtmarkerna. 
 
Det var knott-premiär denna kväll, men vi hade tur med vädret. Extra 
trevligt var, att en brors-dotter till John Bauer hade rest hit för att bevista 
såväl utställning, som programmet i parken. Även andra långväga besökare 
kom, genom att programmet också annonserats i länsstyrelsens och 
kommunens broschyr om naturguidningar. Arrangerade gjorde 
Rocksjögruppen ihop med Länsmuseet. 
 
8 juni Insekter i stan 
En person kom till denna aktivitet. 
 
2 augusti, Slåtter på Tabergsängen 
I år var vi fyra personer som attackerade ängen på bred front. Med en lånad 
slåtterbalk hade tre räfsor full gärning med att hänga med. Vi slog mer än vi 
lyckats med på flera år tack vare den motordrivna slåtterbalken.  Detta är ett 
samarbete mellan Tabergs Bergslags Hembygdsförening och 
Naturskyddsföreningen. 
 
25 augusti Fladdermussafari vid Rocksjön, samarrangemang med 
länsstyrelsen. 
Denna sköna kväll var det fler människor än fladdermöss synliga runt 
Rocksjön. Omkring 150 personer kom, och Jens Mattsson, fladderguru från 
Länsstyrelsen berättade om fladdermössen som faktiskt brukar synas runt 
Rocksjön. Enbart tre fladdermöss behagade dock visa upp sig för 
allmänheten under kvällen.  
 
6 september Bergets Dag 
Den första lördagen i september är det ”Bergets Dag” i Taberg. Det är ett 
årligen återkommande evenemang och samarbetet med Tabergs Gruvguider 
fortsätter. Kretsen bemannade tältet på stationsplan, propagerade för 
miljövänliga veckan, och skickade besökare till Gruvan. 
 
Dessutom arrangerade Naturskyddsföreningen en kort vandring utmed 
Tabergs östra sida. 6 personer gick från Gruvgården och till Masugnsplan. 
Under promenaden, som varade mellan kl 14 och 15, berättade Roland 
Engstrand om bergets fauna, flora, geologi och kulturhistoria. 
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24 september – 4 oktober, Medvetet mode – Miljövänliga veckan 
Årets arbete på temat Medvetet mode har varit omfattande tack vare 
samarbete med Huskvarnakretsen, Bäckadalsgymnasiet och Länsmuséet 
samt ett beviljat projektbidrag från Naturskyddsföreningen på riksnivå. 
Tillsammans har vi varit sju personer som arbetat med Medvetet mode: 
Helen Bjurulf, Julie Witwicki Carlsson, Moniqa Lundgren, Jeanette Eld, 
Christer Raussner, Eva Hannerz och Pia Larsson. 

 

Re-duce, Re-use, Re-design, Re-think 
 

• Minska slit och släng.  Använd kläder längre.  
• Köp kvalitet som håller länge. 
• Köp second hand. Miljövänligt och trendigt. 
• Sy om dina kläder. Gör nya plagg av second hand kläder. 
• Välj miljömärkta kläder i första hand, plagg tillverkade av ekologiskt 

material i andra hand. 
 

Vi tjuvstartade onsdagen den 24 september med en föreläsning med Anna-
Lena Öhrn Lannerstam från PROTEKO i Borås, ett konsult- och 
utbildningsföretag på textilområdet. 
 
På dagen föreläste hon för eleverna på Bäckadal och på kvällen hade vi 
bjudit in till en offentlig föreläsning på Fokus i stadsbiblioteket. En särskild 
inbjudan hade skickats till alla inventerade butiker tillsammans med en 
”flyer” om miljömärkning. Två barnklädesbutiker och en sömmerska 
nappade på erbjudandet att få veta lite mer om textilproduktion och 
märkning av kläder. Övriga deltagare var medlemmar. 
 
I samarbete med Jönköpings läns museum deltog vi på Söndagsbarn den 28 
september med en textil verkstad för barn på temat Var växte dina byxor? 
Tyvärr var det en strålande höstsöndag med flödande sol, så evenemanget 
var inte särskilt välbesökt. Vår utställning Medvetet mode stod placerad på 
länsmuséet under miljövänliga veckan.  
 
Den 2 oktober medverkade vi på Högskolan för lärande och 
kommunikation med information under en paus i kabarén, Sweet Dreams, 
ett inslag i deras miljövecka.  
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Höjdpunkten på veckan var den 4 oktober under KulturDagNatten. 
Bäckadalsgymnasiets elever stod för en workshop på muséet, där man kunde 
inspireras av att sy nytt av second handkläder. Vi hade fått kläder och tyger 
av Erikshjälpen, och flyttade vår utställning till platsen där eleverna jobbade. 
Väldigt mycket folk passerade under dagen och fick information från 
arbetsgruppens medlemmar, som turades om att bemanna utställningen.  
 
Höjdpunkt vid två tillfällen under dagen var en mannekänguppvisning, då 
gymnasieeleverna visade egna kollektioner. En avdelning var väldigt 
välsydda ytterplagg tillverkade av second handplagg av fjolårets 
sistaårselever. Mycket proffsigt genomfört och med stor publiktillströmning. 
Studiefrämjandet har backat upp våra aktiviteter genom annonsering och 
erbjudande om studiecirkel i Redesign. 
 
Medvetet mode – följdaktiviteter under hösten 
Utställningen om Medvetet mode har senare funnits hos Röda korset på 
Tändsticksområdet under en dryg vecka och på Högskolan för lärande och 
kommunikation under november månad. Vi har också medverkat med 
information hos Röda korsets Rättvisegrupp under en temakväll om bomull. 
 
2 november Utterspårning i stan 
Nära Huskvarna reningsverk inbjöds alla att titta efter spår från utter. 
Samtliga 53 besökare kunde njuta av höstsolens sken samtidigt som de 
fascinerades över att det fanns färska revirmarkeringar vid Huskvarna-ån. 
Vårt landskapsdjur finns nu åter mitt i staden efter att ha varit borta under 
flera decennier. Besökarna fick också titta på en uppstoppad utter samt 
möjlighet att lukta på den speciella doften av utterns revirmarkeringar. 
 
Climate Walks  6 december 
För att uppmärksamma klimatförändringarna genomförs manifestationer i 
hela världen denna dag. I Jönköping deltog Naturskyddsföreningen med 
information i gamla Rådhuset och i Biblioteket. Några delade ut flyers på 
gatorna. Läs mer på http://www.cemus.uu.se/klimat/. Detta är ett 
samarrangemang med många miljöorganisationer.  
 
Julmat 
Naturskyddsföreningen i Jönköping har deltagit i den riksomfattande 
julmatsinventering som genomförts av Naturskyddsföreningarna i hela 
landet. Av sju inventerade butiker i kretsens område blev Coop Forum på A6 
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blev bästa butik med 18 poäng av 21 möjliga, och fick ett diplom för bästa 
urval av KRAV-märkt julmat. 
 
 Resultatet i övrigt var inte särskilt lysande med ett par undantag. Bikupan 
på Tändsticksområdet var god tvåa, trots att de inte saluför kött eller fisk. På 
tredje plats kom Maxi Ica tätt följd av Hemköp. Coop och Konsum Hovslätt 
var de enda butikerna med ekologisk julskinka.  
 
KRAV-märkta bananer, bryggkaffe och snabbkaffe var de varor som fanns i 
alla butikerna. Här har säkerligen Naturskyddsföreningens kampanjer 2005 
(bananer) och 2006 (kaffe) bidragit till genomslaget, vilket är glädjande. 
 
 
Kontakter med allmänhet och medlemmar 
 
Kretsnytt med kallelse till årsstämman 
Ges ut en gång om året och innehåller kallelse, verksamhetsberättelse och 
kretsens aktivitetsprogram.  
 
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, skriftliga yttranden i viktiga miljöfrågor, kontaktpersoner i 
styrelsen och fotogalleri från naturen i vår omgivning. Adressen är www. 
jonkoping.krets.snf.se här finns mail-adresserna till styrelsen. 
 
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 
medlemsutvecklingsgruppen. 
 
Fler aktiva medlemmar efterlyses, styrelsen tar väldigt gärna emot hjälp 
från våra medlemmar när det gäller förslag på aktiviteter och att arbeta i våra 
grupper. Allt görs ideellt, det tar tid, och vi skulle kunna göra mycket mer 
med fler aktiva. En klimatgrupp i Jönköpingkretsen vore väl inte fel? 
Kontakta någon i styrelsen om du vill hjälpa till!!!  
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Medlemsutveckling 
Jönköpingskretsen bestod av 1350 medlemmar den 31/12- 2008.  

 
Figur. Medlemsutveckling sedan 1989 
 
Studiefrämjandet 
Studiefrämjandet samarbetar med Naturskyddsföreningen och deras program 
sänds ut tillsammans med programbladet.  
 
Strömsbergs Julmarknad 
Naturskyddsföreningen sålde liksom tidigare år naturböcker och miljöprylar 
till förmånligt pris för föreningen och för kunderna. Årets julklapp blev 
Fisktrasan - en disktrasa med information om vilka fiskarter som inte bör 
konsumeras eftersom de hotas av utfiskning. 
 
Julmarknad på Ingaryd 
Söndagen den 23 november var det traditionsenligt dags för julmarknaden 
på Ingaryd där Jönköpingkretsen ansvarar för tipspromenaden. Kyla, snö och 
marschaller utefter vägen gjorde att den rätta stämningen inföll, trots att det 
var en hel månad kvar till jul. Drygt 180 personer betalade för att svara på 
frågor om allt från nobelpristagare till miljömärkningar för fisk. Per 
Askerlund och Catarina Kristensson ansvarade för arrangemanget.  
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Representation 
 
Naturskyddsföreningens Länsförbund  
Johnny Norrgård är ordinarie ledamot i länsförbundets styrelse, Åke Jönsson 
är adjungerad i Länsförbundets styrelse samt sköter dess hemsida. 
 
Föreningen Ingaryds Natur  
Vid ett möte hösten 2008 nominerades nya representanter från vår krets till 
Ingaryds Natur. Det är Roland Engstrand, Åke Jönsson och Hans Fransson.  
I november bildades äntligen naturreservatet i Ingaryd. Det är dessutom det 
100:e reservatet i Jönköpings län. Mycket passande med tanke på att det nu 
är naturens år 2009. Det är 100 år sedan de första Nationalparkerna bildades 
i Europa, i Sverige, och 100 år sedan Naturskyddsföreningen bildades. 
 
Föreningen Smålands Natur i Osaby 
Åke Jönsson är ledamot i styrelsen och sköter dessutom hemsidan åt 
Smålands Natur. Jönköpingskretsen är medlem föreningen. 
 
Naturskyddsföreningens riksstämma i Borås  
Nils Lagerkvist representerade kretsen vid riksstämman i juni. 
 
Dag Hammarsköldstiftelsen 
Per Askerlund är kretsens representant. 
 
Naturskyddsföreningens länsstämma i Gnosjö 
Från kretsen deltog, Åke Jönsson, Johnny Norrgård, Pia Larsson och Hans 
Fransson.  
 
Riks- och regionupptakten för Miljövänliga veckan  
Pia Larsson deltog i riksupptakten för Miljövänliga veckan i Stockholm i 
mars. Vid regionupptakten på Osaby lördagen den 30 augusti deltog Julie 
Witwicki Carlsson (Huskvarnakretsen), Jeanette Eld och Pia Larsson. 
 
Naturskyddsföreningens höstkonferens  
Temat för höstkonferensen den 14 november på Stockholms universitet var 
Halva energin – hela välfärden, och budskapet var att Sveriges 
energianvändning kan halveras fram till 2030 med den teknik vi har idag. 
Energieffektivisering ger ökad konkurrenskraft, sparar mycket pengar på en 
rad områden och minskar koldioxidutsläppen. Pia Larsson representerade 
kretsen på konferensen.  
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Länskontakt för Handla miljövänligt 
Naturskyddsföreningens nätverk Handla miljövänligt är öppet för alla 
medlemmar, men för att underlätta informationsspridning vill kansliet ha en 
kontaktperson i varje län. Pia Larsson har åtagit sig att vara länskontakt efter 
Britt-Mari Johansson i Eksjö. Båda har deltagit vid höstens utvärderings-
konferens av Miljövänliga veckan den 15 november i Stockholm. 
 
Naturvårdsgruppen i Jönköpings kommun 
Nils Lagerkvist, Ulrika Rinman och Roland Engstrand har representerat 
kretsen.  
 
Natur och miljöorganisationer i Jönköping har varit inbjudna till 
socialdemokratiska partiet - Kommunalråd Elin Lagerqvist, för utbyte av 
information och åsikter gällande klimat och gröna frågor i kommunen. Nils 
Lagerkvist, har representerat kretsen.  
 
Referensgrupp för hållbar utveckling – miljö: Kommunen har påbörjat 
arbetet med att samordna arbetet med miljö, naturvård, klimat och energi. 
Nils Lagerkvist deltar i referensgruppen fö detta arbete. 
 
Skötselråd i Tabergs och Strömsbergsskogens naturreservat. 
2008 bildades skötselråd, både för Tabergs och Strömsbergs naturreservat. 
Jönköpingskretsen är representerad i bägge skötselråden. 
 
Yttranden från Jönköpingskretsen 2008 
Under 2008 har Jönköpings kommun skrivit flera program med stor 
betydelse för miljö och naturvård. Det gäller bl.a. Naturvårdsprogrammet 
2009-2013, Stadsbyggnadsvision 2.0 samt förstudien för ett järnvägsspår till 
den planerade kombiterminalen i Torsvik. Naturskyddsföreningen har 
debatterat och framfört synpunkter vid möten med politiker, kommun-
representanter och i debattartiklar. Våra skriftliga yttranden kan läsas på vår 
lokala hemsida, www.jonkoping.krets.snf.se. 
 
Kommunens naturvårdsprogram, som är en sammanställning över värdefull 
natur i kommunen,visar med all önskvärd tydlighet upp den fantastiska och i 
vissa fall unika natur som vi har i vårt närområde. Östra vätterbranterna,  
Vättern och Dumme mosse är exempel på stora naturkomplex av högsta 
värde ut ett nationellt perspektiv. Lägg därtill de tätortsnära grönområdena, 
mossar och värdefulla vattendrag så får vi en väv av värdefull natur i vår 
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närmiljö. Vi ser denna rikedom som en av kommunens främsta kvaliteter, 
som behöver lyftas fram i större utsträckning - inte minst för folkhälsan.  
 
Barn och vuxnas möjlighet till rekreation och naturupplevelser är av stor 
betydelse i ett samhälle som ställer allt högre krav på den enskilda individen. 
Med kraftigt expanderande tätorter är exploateringstrycket på kvarvarande 
tätortsnära grönområden hårdare än någonsin. 
 
Förutom skyddet av naturmiljöer har vi bl.a. propagerat för skolskogar, dvs. 
att varje skola ska ha en egen skog inom gångavstånd. Vi vill även höja 
statusen på de tätortsnära gröna miljöerna, som vi i framtiden skulle vilja se 
marknadsförda som Jönköpings stadsekopark. Stadsbyggnadsvision 2.0, är 
kommunens vision om hur innerstaden - eller stadsdelarna i en vid omkrets 
kring Munksjön, ska gestaltas i framtiden. Vad gäller miljöfrågorna i 
visionen så talas det om smarta kollektivtrafiklösningar och en miljömässigt 
hållbar stadskärna.  
 
Vi har dock kritiserat att det ekologiska perspektivet saknas. Vi saknar idéer 
om hur naturvärdena i innerstan, som Munksjön, Rocksjön och 
Vätterstranden, ska tas tillvara och förstärkas. Vi tror att många 
jönköpingsbor vill cykla till jobbet längs gröna stråk hellre än att sitta i bilkö 
längs infartslederna. Vi vill inte se bebyggelse alldeles inpå våra sjöar eller 
kajer längs alla stränder.  
 
Rocksjön är ett naturområde som allt flitigare utnyttjas för rekreation, idrott, 
motion, exkursioner med mera. Genom åren har vi dock sett naturmiljön 
naggas i kanten bit för bit. Nu återstår en liten del av det våtmarksområde 
som ursprungligen täckte stora delar av Jönköping. Det är dags att rädda 
kvarvarande rest genom att bilda ett naturreservat som omfattar hela sjön 
med omgivande våtmarksområden! 
 
Naturskyddsföreningen välkomnar planerna att genom en terminal på 
Torsvik stimulera överföringen av godstransporter från långtradare till tåg. 
En satsning på spårbunden trafik är absolut nödvändigt för att möta 
klimathot och för att förbättra vår livsmiljö. Även tågbanor har dock en 
påverkan på naturmiljö och livssituation för närboende, så vi kommer 
noggrant att följa denna fråga och försöka bidra till så bra lösningar som 
möjligt. 
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Bokslut för år 2008, Naturskyddsföreningen i Jönköping 
 
Behållning vid årets början 
Kassa  1 641:50 
Plusgiro  61 42 19-4 21 082:14 
Bankkonto  217 635 032 18 673:53 
SHB Räntefond 404 226 213 30 000:00 1) 
Summa 71 397:17 71 397:17 
 
Inkomster 
Återbäring SNF-riks 16 070:00 
Värvarpremie SNF-riks 500:00 
Företagsstöd SNF-riks 676:00 
Projekt 082-10  MVV 229:00 
Räntor 39:00 
Värdeökning Räntefond    3 824:44
Summa 21 338:44 21 338:44 
 
Utgifter 
Mötesverksamhet -3 274:00 
Terminsprogram -3 538:00 
Kretsnytt -5 206:00 
Porton/Kuvert  mm -7 619:00 
Reseersättningar/Kursavg. -2 162:50 
Övriga kostnader    - 412:00 
Medl. avg. i För. Smål. Natur   - 300:00 
Summa -22 511:50 -22 511:50
 
Årets resultat -1 173:06 -1 173:06 
     
Behållning vid årets slut 
Kassa   494:00 
Plusgiro 61 42 19-4 17 193:14 
Bankkonto 217 635 032 18 712:53 
SHB Räntefond 404 226 213 33 824:44 2) 
Summa 70 224:11 70 224:11 
 ========= 
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Räntefond
1) Marknadsvärde 2003:30 000:00 
2) Marknadsvärde 2008-12-31:33 824:44
Ökning: 2003  2008-12-31 : 3 824:44 
 
 
Jönköping 2008-01-25 
 
Naturskyddsföreningen i Jönköping 
 
 
 
 
 
Hans Fransson   Åke Jönsson 
Ordförande   Kassör      
 
  
Verksamhetsberättelsen är godkänd av styrelsen den 19 januari 2009 
 
Hans Fransson, Ordförande i Jönköpingskretsen 
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Program för 2009 till februari 2010 

Torsdag 19 mars 2009 
Årsstämma Jönköpingskretsen 
Se bifogad kallelse! 

 

Filmtips 
På Folkets bio kommer dokumentärfilmen ”Ljusår” att visas den 15 och 
19 april kl 19.00. Regissör är Mikael Kristersson som tidigare gjort filmen 
”Falkens öga” som handlar om en tornfalksfamilj i ett kyrktorn i Skanör. 
Denna gång riktar Kristersson kameran mot sin egen trädgård och de 
naturupplevelser man kan hitta där om man bara tittar lite extra. Biljettpris 
60 kr. Mer info om filmen, se www.folketsbio.se  

Lördag 18 april kl. 10.00 
Fagning av ängen, Tabergs västra topp 
Samling på topparkeringen kl. 10.00. Det brukar ta ett par timmar att plocka 
pinnar och räfsa bort skräpet, sedan fikar vi och lyssnar på vårfåglarna. 
Medtag fika. Samarrangemang med Tabergs Hembygdsförening. 
Ansvariga: Hans Fransson tel. 206 44 och Barbro Jern 640 94 

 25 april  
Miljövänliga dagen  
Ett sätt att uppmärksamma Handla miljövänligt och andra 
konsumtionsfrågor även på våren. Nytt initiativ i Naturskyddsföreningen 
under jubileumsåret. Temat är elektriska och elektroniska produkter – var tar 
avfallet vägen. Slänger du din gamla mobil i soporna?  
Hör av dig om du vill vara med och jobba med miljövänliga dagen!  
Kontakta arbetsgruppen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, tel. 070 819 95 
87 eller e-post: pia_larsson@swipnet.se  
 
Maj   
Invigning av det 100:e naturreservatet i länet. Ingaryd 
Se annons i lokaltidningen. 
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4 - 20 maj  
Butiksinventering av miljömärkta kläder och textilier 
Två år i rad har vi besökt mer än 100 butiker i Jönköping för att undersöka 
utbudet av miljömärkta kläder och textilier. Vi vill öka konsumenternas 
kunskap om textiliers miljöpåverkan, och arbetar för att stärka efterfrågan 
och tillgången på miljömärkta och etiskt producerade kläder. Vi vill gärna 
göra en uppföljning under 2009. Vill du vara med och göra en insats? Hör av 
dig till arbetsgruppen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, telefon: 070 819 
95 87 eller e-post: pia_larsson@swipnet.se  
 

 

Föreningen Ingaryds Natur, äger och förvaltar gården Ingaryd som ligger 
vid infarten till Tenhult, vid väg 31. Gården brukas av en arrendator som 
har betesdjur för att hålla markerna öppna. Byggnaderna underhålls och 
sköts med hjälp av entusiastiska Tenhultsbor som gör ett jättejobb. Här 
finns ett stort behov av frivilliginsatser, så du som känner att du vill bidra 
med något kan kontakta någon av oss i styrelsen.  
 
I november blev Ingaryd det 100:e naturreservatet i länet. Under våren 
2009 kommer det att bli en högtidlig invigning. 

Torsdag  4 juni  kl 18.00 
JOHN BAUER-dagen 
Att det är John Bauers födelsedag, firar vi som vanligt med natur, kultur och 
nybakade bullar i parken, som bär hans namn vid Rocksjön. Liten 
musikalisk trädvandring med utgångspunkt från Per-Åke Wennerbergs 
nyutkomna sångbok ”Sånger om Träd”, då förutom kompositören själv, 
också stadsträdgårds-mästare Lennart Angselius, liksom Gränna Skogsgrupp 
m fl medverkar. Om ”John & Esther – ett konstnärspar” berättar konst-
intendent Helen Agrenius. Se kommande annons under ”Förenings-
kontakten”. Medtag egen dryck! Vi bjuder på bakverken. Samling: vid 
lusthuset, John Bauers park. (Om mkt dåligt väder istället på länsmuseet). 
Samarr av Rocksjögruppen och Länsmuseet. Ansvariga: Anna Madsen tel. 
16 88 87, Britta Gustafson tel. 16 07 50. 
 
Lördag 1 augusti kl. 8.00-12.00 
Slåtter på Tabergsängen 
Samling vid Tabergs Hembygdsgård kl. 08.00 för att slipa liarna. Därefter 
tar vi oss upp till ängen på västra toppen och jobbar. Den som inte har någon 
lie kan hjälpa till med att räfsa och bära undan. Alla är välkomna. Kom och 
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gå som ni vill. Ta med fika. Det brukar ta 3-4 timmar om vi är tillräckligt 
många. Även i år ska vi använda slåtterbalk på en del av ängen. Samarrang-
emang med Tabergs Bergslags Hembygdsförening. Ansvarig Hans Fransson 
tel. 206 44 och Barbro Jern 640 94 
 

 

Tabergsgruvan fortsätter att locka många besökare. Kretsen har 
samarbete med Tabergs Gruvguider, som bedriver visningarna. 2008 var 
det över 3400 besökare. Nytt för året var att genom samarbete med 
Länsstyrelsen kunde skolklasser erbjudas gratis visningar i gruvan. 
Mycket uppskattat och något som vi hoppas fortsätter. Ett skötselråd har 
bildats för reservatet, vilket innebär att olika intressenter i reservatet har 
möjlighet att träffas och ventilera vad som är lämpligt och mindre 
lämpligt att göra och använda reservatet till.  
 
Tabergsgruvan med naturreservat är en fantastisk tillgång, och en 
utomordentligt bra plats att presentera Naturskyddsföreningens 
verksamhet. Är någon intresserad av att hjälpa till med guidningar så 
kontakta Hans Fransson 036 20644. Webbadress: www.gruvan.nu   

Torsdag 27 augusti kl. 20.30-ca. 22.15 
Fladdermus-safari vid Dunkehalla  
Traditionsenligt uppmärksammar vi den "europeiska fladdermusnatten" 
genom att ha en fladdermussafari i Jönköping. Denna gången håller vi till i 
Dunkehalla. Förutom att lyssna och titta efter fladdermöss kommer Henrick 
Blank att berätta om fladdermössens värld. Vi kommer bland annat få svar 
på frågor som var finns det blodsugande fladdermöss? Hur kan fladdermöss 
fånga små knott i totalt mörker? En rundvandring görs i Dunkehallaravinen 
och alla garanterat kommer att få höra (m.h.a. ultraljudsdetektor) eller till 
och med se en skymt av fladdermöss. Samling vid Statoilmacken på 
Kortebovägen. Ansvarig: Henrick Blank tel. 070-304 10 11. 
 
Lördag 5 september 
Bergets dag i Taberg 
Naturskyddsföreningen deltar med gruvvisningar och fladdermusguidningar 
under Bergets Dag. Dessutom informerar vi om miljövänliga veckans tema 
Mat och klimat och föreningens övriga verksamhet samt ordnar försäljning 
av naturböcker m.m. Program annonseras i lokalpressen. Information: Hans 
Fransson tel. 206 44 
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28 september - 4 oktober oktober  
Miljövänliga veckan - Låt maten klimatbanta! 
Årets tema för miljövänliga veckan är Mat och klimat. Vill du hjälpa till att 
informera, jobba med aktiviteter eller bara vara med för att lära och veta mer 
om hur klimatet påverkas av våra matval? Det finns mycket att fundera över 
för framtiden: På vilka sätt påverkar vi miljön med våra konsumtions-
mönster? Vad kan vi göra bättre? Nya rätter på bordet? Närodlat eller 
ekologiskt? Exotiska frukter, flygtransporter och resor till butiken. Vad 
påverkar mest? Måste vi avstå från kött? Hur påverkas den biologiska 
mångfalden? Regional upptakt för Miljövänliga veckan är den 29 augusti 
2009 i Oskarshamn (Kalmar län är ansvarigt). Boka in denna dag i 
almanackan. Vi ordnar samåkning. Hör av dig under våren till arbetsgruppen 
för Hållbar utveckling, Pia Larsson, telefon: 070 819 95 87 eller e-post: 
pia_larsson@swipnet.se
 
Lördag 14 november kl 15.00 
Smålands landskapsdjur  
Bildvisning och föredrag. Kenneth Johansson från Skillingaryd har ägnat 
mycket tid, bla vid Noån i Aneby, åt att spana efter och fotografera denna 
charmiga, men skygga vattenakrobat. Bilderna blev en fin bok, Utterliv, där 
Anna Roos från Naturhistoriska Riksmuseet har skrivit texten. Både Utterliv 
och fika finns att köpa på plats. Samarrangemang med Huskvarnakretsen. 
Ansvariga Helen Bjurulf och Hans Fransson. 
 
2 – 9 december  
Julmatsundersökning 
2008 var första året vi var med i Naturskyddsföreningens 
julmatsundersökning. Sju olika butiker hann vi med. Alla butikerna hade 
KRAV- märkta bananer, bryggkaffe och snabbkaffe, men skinka, lax och 
köttbullar var mer sällsynt. Vill du vara med och inventera? Ta kontakt med 
arbetsgruppen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 
eller e-post: pia_larsson@swipnet.se
 
Medvetet mode 
Vi har samlat på oss dokumentation och informationsmaterial om kläder och 
textiliers miljöpåverkan och delar gärna med oss eller kommer och pratar om 
dessa frågor i olika sammanhang. Ta kontakt med arbetsgruppen för Hållbar 
utveckling, Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 eller e-post: 
pia_larsson@swipnet.se  
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ÅR 2010 
 
Söndag 31 januari 2010 kl. 10.00-13.00 
Vinterfåglar i Jönköping 
Denna söndagsförmiddag ägnar vi oss åt fågelskådning i centrala Jönköping. 
Vi tar en promenad från Liljeholmskanalen till Munksjön via handikapp-
leden utmed Rocksjön. Väder, vind, snö- och isförhållanden får avgöra exakt 
hur vi går. Samling vid Liljeholmskanalens sydvästra del (mot Rocksjön). 
Tag gärna med kikare, fågelbok och fika. Klä dig varmt! Samarrangemang 
med Jönköpings Fågelklubb. Ansvariga: Roland Engstrand, tel. 694 29, och 
Björn Merkell, tel. 523 34. 
 
Torsdag 18 mars 2010 
Årsstämma Jönköpingskretsen 
Tid och lokal meddelas senare. 
Naturskyddsföreningen har en mycket aktuell och informativ hemsida 
www.naturskyddsföreningen.se . Där finns även en naturbutik med böcker, 
spel och så vidare.  
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Stöd naturvårdsarbetet i Jönköpings kommun! 
- bli medlem i Naturskyddsföreningen 

 
Medlem 2008: 
 
Enskilt medlemsskap: 295 kr per år eller 24 kr per månad via autogiro. 
 
Familjemedlemsskap: Alla i familjen 365 kr per år eller 30 kr per månad via autogiro. 
 
Ungdomsmedlemsskap: För alla upp till 26 år, 195 kr per år eller 16 kr per månad 
via autogiro. Tillval: gratis medlemsskap i Fältbiologerna. 
 
Kontakt: medlem@naturskyddsföeningen.se 
 
Postgiro 90 19 09-2 eller via hemsidan: www.naturskyddsforeningen.se 

 

 
Naturens år 2009 

 
Det är inte bara Naturskyddsföreningen som fyller 100 år. Det är också 
100 år sedan de nio första nationalparkerna bildades i Europa, och dessa 
nio låg alla i Sverige. Naturens år firas med olika aktiviteter runtom i 
landet hela året. Besök gärna webbsidan www.naturensår.se för mer 
information. 
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