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Kallelse till kretsstämma för Jönköpingskretsen 18 mars, 2010

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och med detta ut-
skick till kretsstämma.

Plats: Ämbetsmannens föreningslokal, Strömsbergsvägen 97 i Ljungarum.
Tid: Torsdag 18 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. Lo-
kalen ligger på vänster sida 50 m ned på gatan.

Program
• Årsmötesförhandlingar
• fika till självkostnadspris,
• Vad hände på klimatmötet och vad gör Svenska kyrkan för klimatet? 

Cristina Virdung som är präst i Skillingaryd representerade kyrkornas 
världsråd på klimatmötet i Köpenhamn. Cristina berättar om hur hon upp-
levde klimatmötet och vad som händer inom kyrkan på klimatområdet.

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 2 st justerare för stämman
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse för 2009 
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Fastställande av budget för 2010
11.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2010
12.Val av kretsordförande
13.Val av ordinarie ledamöter
14.Val av suppleanter
15.Val av revisorer
16.Val av revisorsuppleanter
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17. Val av valberedning
18.Motioner och propositioner till stämman
19.Övriga ärenden
20.Kretsstämman avslutas

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
Nils Lagerkvist             
Åke Jönsson                 
Per Askerlund

     Suppleanter:
Henrick Blank 
Roland Engstrand

Kvarstår ytterligare ett år gör följande ledamöter:

Ordinarie:
Pia Larsson
Malin Engdahl 
Jeanette Eld
        

Suppleanter: 
Henrik Dinkel 

Verksamhetsberättelse 2009 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning av 
verksamheten under sitt 55: e verksamhetsår.

Funktionärer 2009

Styrelsen
Styrelsen har under år 2009 haft årsmöte samt nio protokollförda styrelsemöten 
och följande sammansättning:
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Ordförande
Hans Fransson Granarpsvägen 156, 556 52 Jönköping, tfn, 036 20644

Vice ordförande
Pia Larsson, Korgebovägen 67, 553 08 Jönköping, tfn, 036 18 59 79 

Sekreterare
Nils Lagerkvist, Strömsbergsvägen 67, 553 08 Jönköping, tfn, 036 34 08 11

Vice sekreterare
Malin Engdahl, Smörblomstigen 22, 554 56 Jönköping, tfn, 036 14 43 75

Kassör
Åke Jönsson, Norra Bogesundsgatan 1 B, 554 73 Jönköping, tfn, 036 16 65 12 

Ledamot
Per Askerlund, Hisingsängen 205, 554 48 Jönköping, tfn, 036 71 80 60 
Jeanette Eld, Yabäcken, Ängskullen, 562 91 Månsarp, tfn: 0393-400 32 

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

Revisorer; Hans-Werner Stoffers och Maria Dinkel

Representant för fältbiologerna

Vi välkomnar just dig, som nu läser detta att bli aktiv i någon av arbetsgrup-
perna. Ju fler aktiva vi är desto mer kan Naturskyddsföreningen uträtta.

Arbetet har bedrivits i sex arbetsgrupper, varav styrelsen leder de tre först-
nämnda nedan. 

Plangruppen, vars huvuduppgift är att yttra sig i ärenden som rör exploatering 
av mark och vatten inom kommunen. Nils Lagerkvist, Henrik Dinkel, , Roland 
Engstrand och Hans Fransson.

HUT gruppen, Hållbar UTveckling, vars huvudsyfte är att verka för miljövän-
liga konsumtionsmönster. Pia Larsson, Jeanette Eld och Henrik Dinkel.

Gruppen för kretsutveckling, vars huvudsyfte är att synliggöra kretsen, med-
lemsvärvning och att ansvara för programmet. Per Askerlund, Malin Engdahl, 
Henrick Blank och Åke Jönsson.
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Rocksjögruppen, sammankallande, Anna Madsen, tfn 16 88 87, bevakar områ-
det i och kring Rocksjön.

Natursnokarna, under 2009 har verksamheten varit vilande.

Programkommitte, Malin Engdahl är kretsens representant. 2009 ansvarade 
Jönköping för trekretsprogrammet.  

Valberedning, vakant

Redovisning av kretsens sammankomster 2009

Vinterfågelvandring lördagen 25 januari
Den traditionella vinterfågelvandringen, som var ett samarrangemang med 
Jönköpings fågelklubb och Studiefrämjandet, gick från Liljeholmskanalen till 
Munksjön via Rocksjön. Endast 23 fågelarter räknades in, däribland bläsand, 
salskrake och sjungande ringduva. 29 personer deltog (20 kvinnor, 9 män). An-
svarig: Roland Engstrand.

19 mars, Kretsstämma
Efter sedvanliga förhandlingar, följde födelsedagstårtkalas och bildvisning. Åke 
Jönsson och Roland Engstrand visade ”bilder från förr”. Från 60 talet och framåt 
med både nu kända och okända, aktiva medlemmar. Hans Fransson visade bilder 
från Naturskyddsföreningen Riks, ”100 år av envishet”. 

18 april, Fagning av Tabergsängen
Det var fyra personer som förberedde ängen för sommarslåttern i år.

Miljövänliga dagen 25 april
I samarbete med Fältbiologerna och Jönköpings kommuns avfallssektion 
genomförde vi Miljövänliga dagen lördagen den 25 april på temat vårstädning 
av elektronikskrot. Vi uppmuntrade Jönköpingsborna att lämna in sina gamla el-
prylar till återvinning och ordnade insamling både vid Hamnplan i centrum och 
på A6 center. Syftet var att hindra farliga ämnen från att komma ut i miljön och 
bidra till en hållbarare användning av ändliga resurser. Metaller kan användas 
många gånger och man slipper att bryta nya, med stor miljöpåverkan som följd. 
Resultatet av insamlingen blev 37 kg elavfall, 1,9 kg glödlampor och 3,3 kg 
småbatterier. 

Maj månad - Butiksinventering av miljömärkta kläder och textilier
Vi följde upp de butiksinventeringar av miljömärkta kläder och textilier som vi 
genomfört två år i rad under maj månad. Vår inventering var också ett led i Na-
turskyddsföreningens utvärdering av den rikstäckande kampanjen Medvetet 
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Mode. Vi fick även denna gång hjälp med inventeringen av medlemmar från Ek-
sjökretsen och samarbetade också med Jönköpings kommuns inventerare, som 
fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en guide över butiker i kommunen som 
säljer miljömärkta kläder. Med tre års inventeringar i rad bakom oss kan vi nu se 
en trend i det förbättrade resultatet. År 2007 hade endast 12 av 112 butiker nå-
gon miljömärkt vara, år 2008 hittade vi miljömärkta plagg och textilier i 32 av 
103 butiker och nu år 2009 hade andelen butiker som säljer varor med känd 
miljömärkning ökat ytterligare till 46 av 101 besökta butiker. Vår bedömning 
har varit generös och även klent utbud i form av ett enda plagg har tagits med. 
Naturskyddsföreningen tolkar en ökning av utbudet med 40 % som en lyckad 
kampanj.

5 maj Klimatstafetten till Jönköping
Klimatstafetten kom på cykel från Göteborg på väg till Regeringen i Stockholm 
via Nässjö. Utanför Högskolan vid Klimatutställningen Hard Rain kom flera av 
kommunalråden och politikerna och skrev på klimatuppropet som syftade till att 
synliggöra och att ge politikerna styrka att göra ett bra avtal i Köpenhamn i de-
cember. Med facit i hand känns det lite tomt. 

15-17 maj Jubileumsfest i Stockholm
100 årsfesten firades med seminarier och fest i dagarna tre. Helen Fransson och 
Hans Fransson representerade kretsen, bl. annat fick vi äta Nobelmiddag (Näs-
tan) i stadshuset och dansa i gyllene salen. God mat och trevliga bordsgrannar, 
(Kungen och Kronprinsessan), samt högklassig underhållning gjorde kvällen 
fantastisk. Nu väntar vi på 200 årsfesten…..

4 juni JOHN BAUER-DAGEN  
Träd var tema för John Bauer-dagen, som bjöd på en musikalisk trädvandring 
med utgångspunkt från Per-Åke Wennerbergs sångbok ”Sånger om Träd”.
Sångsolisten Viktoria Glans och en trio bestående av trumpet, tuba och gitarr 
med Wennerberg själv i spetsen, förde oss från träd till träd i John Bauers park, 
med sånger om respektive trädslag om vilka stadsträdgårdsmästare Lennart 
Angselius även tillförde fakta. Promenaden innefattade även inslag av biosfär-
samordnare Stellan Gustavsson samt Claes Hellsten, Gränna Skogsgrupp, som 
bl a talade om vikten av att spara död ved. En ”vätskekontroll” med björksav 
och lindblad som tilltugg, överraskade.

Arrangemanget uppmärksammade även Naturskyddsföreningens 100-årsjubile-
um och från riksföreningen hade vice ordföranden Bengt Cedrenius kommit. 
Denne höll ett lysande tal om värdefull våtmark och om Rocksjön som ett givet 
naturreservat. Med anledning av jubileet hade Svenska Naturskyddsföreningen 
skänkt en ek till John Bauers minne och den blev högtidligen planterad av 
kommunalrådet Ann-Mari Nilsson. Ytterligare en ek planterades av henne, den-

6



na skänkt av Gränna Skogsgrupp och trevligt nog, förärad Rocksjögruppen. En 
gemensam skål i björksavsglögg rundade av planteringen innan kaffepausen 
med Brittas goda bullar. Konstintendent Helen Agrenius från länsmuseet avslu-
tade med ”Esther & John Bauer – ett konstnärspar”.

160 pers kom (inkl en nära släkting till John Bauer), trots ett extremt kyligt, blå-
sigt och regnhotande väder. Under arrangemanget, som många hördes lovorda, 
fanns material att tillgå från såväl Skogsstyrelsen som SNFoch medlemsvärv-
ning gjordes.
John Bauer-dagen, som var ett samarrangemang mellan Rocksjögruppen och 
länsmuseet, stöttades ekonomiskt av Jönköpings kommun, Jönköpings läns mu-
seum och SNF. Jönköpings Energi bidrog med framdragning av el. Tack alla, 
för medverkan och för hjälp runtomkring programmet och ett särskilt tack riktas 
till Gränna Skogsgrupp!

6 juni Invigning av Ingaryds naturreservat
I strålande fint väder invigdes Ingaryds naturreservat den 6 juni. Det blev det 
100:e statliga naturreservatet i Jönköpings län, vilket medförde att Landshöv-
ding Lars Engkvist och Naturvårdschef Claes Hjelm från Naturskyddsföre-
ningen Riks, talade och invigde reservatet. Det bjöds på hembakat kaffebröd och 
kaffe av engagerade Tenhultsbor. Personal från Länsstyrelsen och naturskydds-
föreningen guidade i omgivningarna. Ett vårdträd planterades intill entren till 
gården.

1 augusti, Slåtter på Tabergsängen
Vi var 10 personer som deltog. Några med lie, många räfsor och en slåtterbalk. 
Fint väder, fika och fotografering av en upphittad liten sork gjorde dagen lyckad. 
Området vi slår blir större och större. Det är också kul att flera hittar till denna 
aktivitet. Tack vare slåtterbalken är arbetet mycket lättare och det behövs mest 
räfsor.  

Den 27 augusti hölls ännu en fladdermussafari. Denna gång ägde den rum
i Dunkehallaravinen och det var Sofia och Henrick Blank som berättade om
fladdermössens liv. Till de 65 besökarnas stora lycka kunde de alla
bevittna vattenfladdermusens snirkliga och hastiga flykt lågt ovanför
vattenytan. Utöver det kunde man med hjälp av guidernas
ultraljudsdetektorer också höra nordisk fladdermus och dvärgfladdermus.
Den sistnämnde glänste med att till och med utropa sin parningssång.

5 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. 
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Kretsen bemannade tältet på stationsplan, propagerade för miljövänliga veckan, 
och skickade besökare till Gruvan.

Under Bergets Dag i Taberg arrangerade Naturskyddsföreningen en kort vand-
ring utmed bergets fot, då vi berättade om några av Tabergs stora naturvärden. 
Vandringen började klockan 12 och pågick en dryg timma. 9 personer. Roland 
Engstrand guidade.

Naturskyddsföreningens aktiviteter vid Bergets dag avslutades med
fladdermussafari vid Gruvgården. Kvällen var nästan fri från insekter.
Eftersom det är fladdermössens stapelföda var det ingen överraskning att
de endast förekom glest. Den enda art som de 40 besökarna fick uppleva var 
vattenfladdermusen som drog runt längs Tabergsån. Det fina i kråksången var att 
både få se den med egna ögon och höra den med hjälp av guiderna Sofia och 
Henrick Blanks ultraljudsdetektorer.

Låt maten klimatbanta! Miljövänliga veckan 26 september- 3 oktober
Årets tema för miljövänliga veckan var Mat och klimat och ville uppmärk-
samma våra matvals påverkan på klimat och miljö. Under Miljövänliga veckan 
ville Naturskyddsföreningen tipsa om hur man lätt kan bli klimatsmartare. Ett 
enkelt och viktigt steg är att välja mer vegetarisk mat, utan att för den skull bli 
vegetarian. Om alla svenskar byter två kött-måltider i veckan till vegetariska al-
ternativ sparar vi lika mycket koldioxid som 233 000 bilar släpper ut under ett 
helt år. Vi illustrerade budskapet med hjälp av uppblåsta ballonger, som jämför-
de 1 kg nötkött (25 ballonger med 4 andetag i varje) med 1 kg gula ärtor (en bal-
long med ett andetag). Samtidigt som vi informerade om hur man äter mer 
miljö- och klimatsmart delade vi ut en receptsamling med vegetariska maträtter.
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Så äter du miljö- och klimatsmart! 

1.Ät mer grönt och mindre kött. 
 När du äter kött välj gärna ekologiskt och naturbeteskött från nöt och 
lamm, ät mindre kyckling och gris.

2. Släng inte mat

3. Välj ekologisk mat

4. Ät efter säsong och välj grövre grönsaker 



Under Miljövänliga veckan samarbetade vi med restaurang Guvernören i 
Jönköping, som erbjöd klimatsmarta luncher med flera vegetariska alternativ, 
såsom t.ex. grön lasagne och getostgratinerad rödbetsgratäng. Veckans ekolo-
giska alternativ var lammfärsbiff med säsongens rotfrukter och restaurangen 
bjöd in Säby gård som informerade om sin produktion av naturbeteskött och 
lammkött. På torsdagens eftermiddag den 1 oktober informerar vi kunderna på 
Maxi ICA hur man väljer klimatsmart när man handlar mat i butiken och delade 
ut recept för ett bättre klimat och bjöd på traktens äpplen från Rudenstams frukt-
odlingar.
Från arbetsgruppen för Hållbar utveckling deltog Jeanette Eld, Henrik Dinkel, 
Anna Kärner, Emelie Nilsson, Carina Håkansson och Pia Larsson.

IKEA:s rikskampanj 22-25 oktober.
Kampanjen, som kombinerades med försäljning av energisparande lampor, va-
rade i fyra dagar. Ett tjugotal medlemmar värvades. Samarrangemang mellan 
Jönköpingskretsen, Länsförbundet och klimatnätverket Positiv. 

Willys
Naturskyddsföreningen har inför julen haft ett samarbete med Willys butiker i 
hela landet. Willys arbetar för att deras butiker ska bli Bra Miljöval butik och 
uppfylla Naturskyddsföreningens krav. Willys har därför bland annat varit posi-
tivt till att sälja föreningens jubileumsprodukter; Tänk om boken, och Tänk om 
kalendern. Jönköpingskretsen och Huskvarnakretsen har besökt de tre butiker i 
vårt närområde som deltog i aktiviteterna.

Banankontakt
Samarbete Naturskyddsföreningen och Riksteatern. Föreställning den 14 februa-
ri 2010. Hur det gick berättar vi om på årsstämman. 

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.

Hemsidan
Åke Jönsson sköter kretsens hemsida. Här finns aktuell information om vårt pro-
gram, skriftliga yttranden i viktiga miljöfrågor, kontaktpersoner i styrelsen och 
fotogalleri från naturen i vår omgivning. Adressen är 
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   http://www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets  

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.

Fler aktiva medlemmar efterlyses, styrelsen tar väldigt gärna emot hjälp från 
våra medlemmar när det gäller förslag på aktiviteter och att arbeta i våra grup-
per. 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!!! 

Medlemsutveckling
Jönköpingskretsen bestod av 1 306 medlemmar den 31/12- 2009. Det är en 
minskning med 44 medlemmar jämfört med 2008. 
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Medlemsutveckling sedan 1989

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet samarbetar med Naturskyddsföreningen och deras program 
sänds ut tillsammans med programbladet. 

Strömsbergs Julmarknad
Föreningen sålde honung, naturböcker och miljöprylar vid Strömsbergs julmark-
nad den 12 december. Deltog gjorde Pia Larsson, Camilla Håkansson och Nils 
Lagerkvist
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Julmarknad på Ingaryd
Söndagen den 22 november var det traditionsenligt dags för julmarknaden på 
Ingaryd där Jönköpingkretsen ansvarar för tipspromenaden. Milt, blött och blå-
sigt är väl en vädersammanfattning som passar. Trots det gick drygt 180 perso-
ner tipspromenaden och betalade för att svara på frågor om allt från nobelpris-
tagare till naturfrågor. Hans Fransson, Per Askerlund och Catarina Kristensson 
skötte tipsrundan.

Kretsen har blivit uppmärksammad i både radio och tv under året.
Ett antal debattartiklar som kretsen har medverkat till har publicerats i lokala 
media.

Representation

Naturskyddsföreningens Länsförbund 
Åke Jönsson är ordinarie ledamot i länsförbundets styrelse, samt sköter dess 
hemsida.

Kretsordförandekonferens i länet
Henrik Dinkel och Åke Jönsson deltog från kretsen.

Föreningen Ingaryds Natur 
Roland Engstrand, Åke Jönsson, Malin Engdahl och Hans Fransson är kretsens 
representanter. 

Naturvårdsgruppen i Jönköpings kommun
Nils Lagerkvist och Henrik Dinkel har deltagit vid möten med kommunens na-
turvårdsgrupp, där kommunen och naturvårdsorganisationer träffas 10 gånger 
per år för att utbyta information och ge synpunkter på aktuella naturvårdsfrågor i 
kommunen. En skogspolicygrupp där Martha Wägeus och Claes Hellsten re-
presenterar naturvårdsgruppen bildades under årets slut.

Föreningen Smålands Natur i Osaby
Åke Jönsson är ledamot i styrelsen och sköter dessutom hemsidan åt Smålands 
Natur. Jönköpingskretsen är medlem i Föreningen Smålands Natur.

Dag Hammarsköldstiftelsen
Per Askerlund är kretsens representant.

Naturskyddsföreningens länsstämma i Sävsjö
Från kretsen deltog, Åke Jönsson, Helen Fransson och Hans Fransson. 
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Riks och regionupptakter för Miljövänliga veckan samt utvärdering
Pia Larsson och Jeanette Eld deltog i riksupptakten för Miljövänliga veckan i 
Stockholm i mars. Vid regionupptakten i Oskarshamn lördagen den 29 augusti 
deltog Birgitta Andersson (Huskvarnakretsen), Jeanette Eld, Emelie Nilsson 
(trainee-kursen Riks) och Pia Larsson. Vi gjorde samtidigt ett studiebesök på 
Dövestads gård med uppfödning av utegrisar, gårdsbutik och restaurang. Läns-
förbundet stod för en del av kostnaden vid den regionala upptakten.
Den 7 november anordnade Riksföreningen en utvärdering av Miljövänliga vec-
kan, och från Jönköpings län deltog Pia Larsson, Jönköping (länskontakt för 
Handla miljövänligt) och Britt-Mari Johansson, Eksjö.

Naturskyddsföreningens höstkonferens 
Temat för höstkonferensen den 6 november på Norra Latin konferenscentrum i 
Stockholm var Miljösatsningar – vägen ur den ekonomiska krisen? och Natur-
skyddsföreningen tillsammans med LRF och Tällberg Foundation presenterade 
en ny rapport från Förnybart.nu om nya jobbtillfällen som kan skapas av sats-
ningar på förnybar energi och energieffektivisering. Bland talarna fanns Johan 
Rockström, SEI, Chris Dunnet, den amerikanska ambassadens rådgivare i Public 
Affairs, Mona Sahlin, partiledare för Socialdemokraterna och Cecilia Hermans-
son, Swedbank. Pia Larsson representerade kretsen på konferensen. 

Länskontakt för Handla miljövänligt
Naturskyddsföreningens nätverk Handla miljövänligt är öppet för alla medlem-
mar, och för att underlätta informationsspridning finns en kontaktperson i varje 
län. Pia Larsson från Jönköpingskretsen är länets kontaktperson.

Natur och miljöorganisationer i Jönköping har varit inbjudna till socialdemo-
kratiska partiet - Kommunalråd Elin Lagerqvist, för utbyte av information och 
åsikter gällande klimat och gröna frågor i kommunen. Nils Lagerkvist, har re-
presenterat kretsen. Nils höll också föredrag för socialdemokraterna på deras 
partidagar i Jönköping i maj 2009. Nu väntar vi på övriga partier…..
 
Referensgrupp för hållbar utveckling – miljö: Kommunen har påbörjat arbe-
tet med att samordna arbetet med miljö, naturvård, klimat och energi. Nils La-
gerkvist deltar i referensgruppen för detta arbete.

Skötselråd i Tabergs och Strömsbergsskogens naturreservat.
Vi deltar även i arbetet med att ta fram skötselplaner för naturreservaten Taberg 
och Strömsbergsskogen, där Hans Fransson respektive Nils Lagerkvist deltagit 
från Naturskyddsföreningen.
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Yttranden från Jönköpingskretsen 2009

Under 2009 har kommunen tagit fram ett ramprogram för bebyggelse kring söd-
ra Munksjön. I vårt remissvar har kretsen tydliggjort betydelsen av naturliga 
stränder i stället för kajer, värnande naturmiljöerna och möjligheten att att skapa 
gröna spridningskorridorer och öppna vattenspeglar. 

Vi betonar att satsningar på kollektivtrafik och gång-/cykelbanor – i stället för 
bilism – är avgörande både för att komma tillrätta med problem som luftförore-
ningar och klimatutsläpp och ambitionen att skapa en hälsosam och attraktiv 
stadsmiljö. Det är dags att belöna gång- och cykeltrafikanter genom att skapa 
snabba och attraktiva gång-/cykelbanor, gärna via grönområden istället för längs 
de mest avgastyngda vägarna. Vi framför även att kommunen kan ställa krav på 
energieffektivt byggande i exploateringsavtalen. 
 
Naturskyddsföreningen vill gärna se Götalandsbanan och Europabanan för-
verkligas. Vi anser att ett centralt läge för stationen kommer att gynna 
tågresandet. Det är inte lätt att överblicka alla konsekvenser men vi ser många 
fördelar med stationsläget söder om Munksjön – det ligger förhållandevis 
centralt med möjligheter för anslutning till kollektivtrafik och bilparkering.
 
Vi har yttrat oss kritiskt mot förslaget att utöka kanotstadion vid Rocksjön, vil-
ken enligt kommunens remiss kan genomföras utan konflikt med naturintresset. 
Den båtförbindelse mellan Munksjön och Rocksjön som nämns i förslaget skulle 
inverka mycket negativt på häckande fågel och övrigt djurliv längs Rocksjö-
kanalen, även om motortrafik förbjuds. 

En ny vattenreglering (för att möjliggöra båttrafik mellan sjöarna) med ett lägre 
vattenstånd i Rocksjön, riskerar att torrlägga delar av våtmarksområdet. Även 
den föreslagna gång/cykelbanan över Rocksjöån och den ökade tävlingsaktivite-
ten vid Rocksjön ökar störningen av det biologiska livet, mest uppenbart för 
fågellivet men även för arter som nissöga, bäver och utter. Vi är även kritiska till 
en ny genomfartsed för biltrafik via Kålgårdsparken. Förslaget strider mot 
kommunens ställningstagande att biltrafiken i innerstaden inte ska öka. Nya 
billeder och ökad framkomlighet leder så gott som alltid till ökad biltrafik. Det 
strider även mot kommunens tidigare ställningstagande om god tillgänglighet 
mellan bostadsområdet Kålgården och Kålgårdsparken utan avskärande billeder. 

 Kretsen har även yttrat sig över detaljplaneringen vid Granarpssjön där avlopps-
frågan och strandskyddet var aktuellt.
 
Nu väntar vi på det förslag till naturreservat för Rocksjön som enligt kommunen 
skulle tas fram 2009, men som ännu inte är klart.
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BOKSLUT FÖR ÅR 2009

Behållning vid årets början
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
Summa 70 224:11 70 224:11

Inkomster
Återbäring SNF-riks 20 780:00
Värvarpremie SNF-riks 200:00
Projekt 092-14  John Bauer-d. 8 000:00
Projekt 092-15  Banankontakt 60 000:00
Räntor 0:00
Värdeökning Räntefond    585:22
Utlägg        86:00
Summa 89 651:22 89 651:22

Utgifter
Mötesverksamhet -3 483:00
Terminsprogram -3 356:00
Kretsnytt -5 650:00
Porton/Kuvert  mm -1 909:00
Reseersättningar/Kursavg. -5 355:00
Projekt  082-10  MVV -750:00
Projekt  092-14  John Bauer-d. -10 000:00
Övriga kostnader    - 469:50
Medl. avg. i För. Smål. Natur       -300:00
Summa -31 272:50 -31     272:50  

Överskott 58 378:72

Reserverade medel (Projekt 092-15 Banankontakt) 60 000:00 60 000:00 
(14 februari 2010)

Årets resultat -1 621:28 -1 621:28

Behållning vid årets slut
Kassa  0:00
Plusgiro 61 42 19-4 75 480:64
Bankkonto 217 635 032 18 712:53
SHB Räntefond 404 226 213 34     409:66  
Summa 128 602:83 128 602:83

==========
Jönköping 2010-01-30
Naturskyddsföreningen i Jönköping

Hans Fransson, Ordförande Åke Jönsson, Kassör
Verksamhetsberättelsen är godkänd av styrelsen den 18 januari 2010, 
Hans Fransson, Ordförande i Jönköpingskretsen
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Program för 2010. i kortformat!   (T.o.m. februari 2011)

Torsdag 18 mars 2010, Årsstämma Jönköpingskretsen
Ämbetsmannens föreningslokal, Stömsbergssvägen 97, Ljungarum. Kl 18.30 

Lördag 24 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 Hem-
bygdsförening. Ansvariga: Hans Fransson tel. 206 44 och Barbro Jern 640 94

Lördag 24 april Miljövänliga Dagen
Ett sätt att uppmärksamma Handla miljövänligt och andra konsumtionsfrågor även på våren. I år ska 
vi arrangera en Klädbytardag. Hör av dig om du vill vara med och jobba med miljövänliga dagen! 
Kontakta arbetsgruppen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 eller 
e-post: pia_larsson@swipnet.se   

Söndag den 9 maj 2010,  Nyckelås naturreservat, Näs
Samling kl 7.00 för samåkning  vid parkeringsplatsen Länsstyrelsen,  Jönköping.
Nyckelås är ett lövskogsområde på Nässjöns västra sida och längst med Tidan.. En vandringsstig löper 
genom reservatet, vi anpassar vandringen efter deltagarnas önskemål..  Tag med fika, och stövlar ef-
tersom stigen ofta är översvämmad. Ansvarig: Per Askerlund tel. 036-71 80 60

Onsdag 26 maj kl 18- 19 Vad händer i bigården?
Vi bekantar oss med bin och biodlare. Samling vid biodlarförenings stuga på Brunstorps gård. Ta med 
fika. Ansvarig: Malin Engdahl, tel. 036-14 43 75

Torsdag 4 juni kl. 18.00, John Bauer-dagen.
Se annons i lokalpressen eller vår hemsida.  Ansvariga: Anna Madsen, tel 16 88 87, Rocksjögruppen.

Lördag 7augusti kl. 9.00, Slåtter på Tabergsängen
Samling på topparkeringen kl. 09.00. Eller kom när du vaknat direkt till ängen på västra toppen. Vi an-
vänder slåtterbalk för de stora ytorna, liar är välkomna för de trånga platserna.. Kom och gå som ni 
vill. Ta med fika. Samarrangemang med Tabergs Bergslags Hembygdsförening. Ansvarig Hans Frans-
son tel. 206 44 och Barbro Jern 640 94

Tisdag 24 augusti kl. 20.30-22.15, Fladdermus-safari vid Munksjön.
Traditionsenligt uppmärksammar vi den "europeiska fladdermusnatten" genom att ha en fladdermussa-
fari. Denna gång håller vi till vid Munksjön. En rundvandring görs längs Munksjöstranden. Om vädret 
är bra kommer alla garanterat att få höra (m.h.a. ultraljuds-detektor) eller till och med se fladdermöss. 
Samling vid djursjukhuset. Ansvarig: Henrick Blank tel. 070 304 10 11.

Lördag 4 september, klockan 10.00 Bergets dag i Taberg
Jönköpingskretsen tillsammans med Tabergs Gruvguider deltar med gruvvisningar och fladdermus-
guidningar under Bergets Dag. Dessutom informerar vi om miljövänliga veckans tema Mat och kli-
mat. Program annonseras i lokalpressen. Information: Hans Fransson tel. 206 44

Onsdag 8 september, klockan 18.00-20.00, Närproducerat kött-hur funkar det?
Vi gör ett studiebesök på Säby gård vid Landsjön för att se och lära mer om ekologisk köttproduktion, 
nöt och lamm, nära oss. Ansvarig: Malin Engdahl tel. 036-14 43 75. 

2 - 10 oktober Miljövänliga veckan – Mat och klimat. Fokus på restaurang och storkök
Årets tema för miljövänliga veckan är Mat och klimat. Vill du hjälpa till att informera, jobba med ak-
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tiviteter eller bara vara med för att lära och veta mer om hur klimatet påverkas av våra matval? Kan vi 
äta klimatsmart på restaurang eller i skolan? Hu ser utbudet ut i Jönköping? Hör av dig under våren till 
arbetsgruppen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 eller e-post: pia_lars-
son@swipnet.se.

ÅR 2011

Söndag 30 januari 2011 kl. 10-13, Vinterfåglar i Jönköping
Denna söndagsförmiddag ägnar vi oss åt fågelskådning i centrala Jönköping. Vi tar en promenad från 
Liljeholmskanalen till Munksjön via leden utmed Rocksjön. Samling vid Liljeholmskanalens sydväst-
ra del (mot Rocksjön). Ta 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 17 mars kl 18.30 2011, Årsstämma Jönköpingskretsen
Tid och lokal meddelas senare
Jönköpingskretsens hemsida: www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingskrets
Naturskyddsföreningen har en mycket aktuell och informativ hemsida www.naturskyddsföre-
ningen.se . Där finns även en naturbutik med böcker, spel och så vidare. 

Tabergsgruvan med naturreservat är en fantastisk tillgång, och en utomordentligt bra plats att presente-
ra Naturskyddsföreningens verksamhet.   

Är någon intresserad av att hjälpa till med guidningar eller annat praktiskt så kontakta Hans Fransson 
036 20644. Webbadress: www.gruvan.nu  

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. Byggna-
derna 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. 

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_lars-
son@swipnet.se 
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Tabergsgruvan fortsätter att locka besökare. Kretsen 
har samarbete med Tabergs Gruvguider, som bedriver 
visningarna. 2009 var det över 4 000 besökare. Gruv-
guiderna samarbetar med Länsstyrelsen och erbjuder 
skolklasser gratis visningar i gruvan. Skötselrådet för 
reservatet har fortsatt arbeta med nya skötselplanen.

http://www.gruvan.nu/
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