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Kallelse till kretsstämma för Jönköpingskretsen 15 mars, 2012 
 

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och med detta ut-

skick till kretsstämma. 

 

Plats: Länsstyrelsens personalmatsal ”Signes”. Samling vid Länsstyrelsens 

huvudentré, Hamngatan 4. 

Tid: Torsdagen den 15 mars klockan 18.30 

Program:  

 Årsmötesförhandlingar 

 Fika och information om miljömålen, med fokus på vatten och giftfri miljö 

 

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 två justerare för stämman 

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Verksamhetsberättelse för 2011  

7. Fastställande av resultat och balansräkning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av budget för 2012 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2012 

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 

Åke Jönsson     

Emelie Nilsson har flyttat till annan ort 

Henrik Svensson 

Suppleanter:  
Christina Karlsson 

Anne-Catrin Almér 

 

Kvarstår ytterligare ett år gör följande ledamöter: 

 

Ordinarie: 

Pia Larsson 

Jeanette Eld 

Camilla Håkansson har flyttat till annan ort 

 

 

Verksamhetsberättelse 2011  
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning av 

verksamheten under sitt 57: e verksamhetsår. 

 

Funktionärer 2011 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under år 2011 haft årsmöte samt nio protokollförda styrelsemöten 

och följande sammansättning: 

 

Ordförande 

Hans Fransson Granarpsvägen 156, 556 52 Jönköping, tfn: 036-206 44 

 

Vice ordförande 

Pia Larsson, Korgebovägen 67, 553 08 Jönköping, tfn: 036-18 59 79  

 

Ingen vald sekreterare, rullande schema 

 

Kassör 

Åke Jönsson, Norra Bogesundsgatan 1 B, 554 73 Jönköping, tfn: 036-16 65 12  
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Ledamöter 

Jeanette Eld, Yabäcken, Ängskullen, 562 91 Månsarp, tfn: 039-400 32  

Emelie Nilsson 

Camilla Håkansson  

Henrik Svensson, Mäster Gudmunds väg 19, 55311 Jönköping,  

tfn: 036-71 20 77 

 

Suppleanter 

Christina Karlsson, Skärstad, tfn: 070- 299 28 26 

Anne-Catrin Almér, Kilallén 4, 554 50 Jönköping, tfn: 070-574 38 46 

 

Revisorer 

Hans-Werner Stoffers och Maria Dinkel 

 

Representant för fältbiologerna 

Linnea Andersson 

 

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 sju arbetsgrupper, varav styrelsen leder de fyra först-

nämnda nedan.  

 

Plangruppen, vars huvuduppgift är att yttra sig i ärenden som rör exploatering 

av mark och vatten inom kommunen. Christina Karlsson, Hans Fransson och 

Jeanette Eld. 

 

HUT gruppen, Hållbar UTveckling, vars huvudsyfte är att verka för miljövän-

liga konsumtionsmönster. Pia Larsson, Jeanette Eld, Anna Kärner och Emelie 

Nilsson. 

 

Gruppen för kretsutveckling, vars huvudsyfte är att synliggöra kretsen, med-

lemsvärvning och att ansvara för programmet. Anne-Catrin Almér, Åke Jönsson, 

Hans Fransson 

 

Klimat gruppen, Henrik Svensson, Anne-Catrin Almér och Emelie Nilsson 

 

Rocksjögruppen, sammankallande Anna Madsen, tfn: 16 88 87, bevakar områ-

det i och kring Rocksjön. 

 

Natursnokarna, Jeanette Eld, Pia Larsson och Frida Moberg. Under 2011 har 

verksamheten gjort en nystart och haft flera aktiviteter. 
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Programkommitté, Pia Larsson och Anne-Catrin Almér är kretsens represen-

tanter. 2012 ansvarar Jönköpingskretsen för trekretsprogrammet.   

 

Valberedning, Per Askerlund och Malin Engdahl 

 

  
Redovisning av kretsens sammankomster och aktiviteter 2011 
 

30 januari, Vinterfågelvandring 

25 personer deltog i den traditionella vinterfågelvandringen. Vi började vid Lil-

jeholmskanalen och gick till Munksjön via Rocksjön och John Bauerparken. 

Sammanlagt sågs 24 fågelarter. Speciellt intressanta arter var vinterhämpling, 

smådopping och en mindre hackspett – den sistnämnda lät sig ostört beundras på 

bara några meters håll. Samarrangemang med Jönköpings fågelklubb. Ansvari-

ga: Roland Engstrand och Monica Engstrand. 

 

17 mars, Kretsstämma 

Trots bra tillgång till kollektivtrafik kom bara ett tjugotal medlemmar till års-

stämman. Vi var i Energicentrums lokaler på A6 området. Personal från Energi-

centrum presenterade verksamheten. Ett bra tips är att gå dit om man vill ha råd 

om uppvärmning, elsparande, isolering och så vidare. Förhandlingarna gick 

smärtfritt och fort och styrelsen blev vald i laga ordning.  

 

17 april, Fagning av Tabergsängen  

Sex personer kom och gjorde ett gott arbete, till och med motorsågen kom fram 

för att få bukt med nedfallna träd mitt i ängen. Vintern hade gått hårt åt träd och 

buskar, men när vi var färdiga liknade det en äng igen.  

 

9 april, Miljövänliga dagen, klädbytardag 

Kläder är en stor miljöbov, men ändå shoppar många svenskar som om det inte 

fanns någon morgondag. Under klädbytardagen arrangerades moderiktig bytes-

handel i Studiefrämjandets lokaler på Liljeholmen. Genom detta sparade vi in 

upp till 97 procent av den energi som gått åt för att göra nya kläder. Dessutom 

mängder med vatten och flera kilo mer eller mindre farliga kemikalier som går 

åt för att tillverka kläder. Drygt 40 personer utnyttjade tillfället att lämna in fem 

plagg och gå hem med fem andra plagg. 

 

4 juni, John Bauer-dagen   

Traditionsenligt firades John Bauers födelsedag vid Rocksjön. 

 

28 juli, Fladdermusguidning vid Rocksjön 
Medverkade gjorde Emelie Nilsson och Hans Fransson. Ett 50-tal hade samlats 

för att se fladdermöss och höra om deras levnadssätt. Under guidningen siktades 
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stor fladdermus och dvärgfladdermus. Ljud från nordisk fladdermus noterades 

också. Jönköpingsposten närvarade och publicerade en artikel. 

 

6 augusti, Slåtter på Tabergsängen 

Det var 8 personer som jobbade denna dag. Slåtterbalken kom till användning på 

de fria ytorna och liarna slog de svårare partierna.  

 

3 september, Bergets Dag 

Traditionsenligt samarbetade vi med Gruvguiderna, och skickade bort besökare 

till gruvan. Vid stationsplan hade vi fiskdamm, information om Fisk och skal-

djur, och försäljning. Bemannade tältet gjorde Emelie, Jeanette och Hans. 

 

Att handla: 

Abborre (insjö) 

Blåmusslor och ostron (odlade) 

Gös (insjö) 

Hoki 

Hummer 

Kungskrabba 

Makrill 

Multe 

Pilgrimsmusslor (odla-

de/handplockade) 

Sej 

Sill/strömming 

Torsk (Barents hav & Östersjön) 

Att inte handla: 

Haj/rocka 

Hajmal/Pangasius 

Havskatt 

Hälleflundra, vild 

Jätteräka, tigerräka, scampi, gambas 

Kungsfisk 

Lax (odlad sydamerikansk) 

Marulk 

Svärdfisk 

Tonfisk 

Tunga/Sjötunga/Rödtunga 

Ål 

 

Råslättsdagen 

Den 3 september anordnade Vätterhem Råslättsdagen. Kretsen deltog med ett 

bord där man sålde böcker och annat från Naturskyddsföreningen och anordnade 

en klimatquiz. 

 

3-9 oktober, Miljövänliga veckan – Tema Fisk och skaldjur 

Veckan inleddes med brev till Maxi ICA Stormarknad och Mårdskog & Lind-

kvist, den ledande grossisten till restauranger i Småland och stora delar av övri-

ga södra Sverige, med vädjan om att sluta sälja alla former av jätteräkor till sina 

kunder, och att i övrigt erbjuda KRAV- och MSC-märkt fisk. Vi fick mycket 

uppmärksamhet kring problematiken med jätteräkor, tack vare Anna Kärners 

fantastiska räkkostym. Räkan och sandwichplakaten Jeanette och Pia informera-

de lunchsugna jönköpingsbor på sta’n respektive A6 om varför man ska välja 

bort jätteräkor på menyn och delade ut guide till schysst fisk och skaldjur. Radio 

P4 gjorde en intervju och Jönköpings-Posten hade två artiklar, där bl.a. ägaren 

till en sushirestaurang intervjuades. Vi fick även in en insändare i JP. 
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Natursnokar 

Under hösten var det nypremiär för Natursnokarna, aktiviteter för barn mellan 4 

och 7 år tillsammans med någon vuxen. I slutet av september spanande vi efter 

fladdermöss i Tabergsgruvan. Med gula hjälmar på och ficklampor i händerna 

tog vi oss in i gruvgångarna och såg faktiskt både flygande och sovande flad-

dermöss. I mörka november var det mysigt att samlas kring elden i Ströms-

bergsskogen och tillverka kolkritor och baka pinnbröd. Klätterträd och jättestora 

såpbubblor avslutade aktiviteten. Fem familjer med totalt åtta barn och sex vux-

na har deltagit. 

 

Gröna gaffeln – vegetarisk matlagning 

Under hösten genomförde vi en studiecirkel med tre träffar och lärde oss laga 

god vegetarisk mat genom att använda recepten i kampanjerna Gröna gaffeln 

och Mat och klimat. Vi har varit tio personer som hållit till i Ekobyns bystuga i 

Ljungarum några lördagar. Cirkelledare har varit Lena Werelius och ansvarig 

Pia Larsson. Det var en uppskattad aktivitet och vi planerar en ny studiecirkel 

hösten 2012. 

 

Trafikseminarium 

Den 15 november anordnade kretsen tillsammans med HSB och Vätterhem ett 

seminarium om hållbar trafikplanering i Jönköping. Vid seminariet lyssnade un-

gefär 20 personer på Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg vid Jönkö-

pings kommun, och Jan-Peter Peterson, planeringschef vid Jönköpings länstra-

fik, när de redogjorde för kommunens och länstrafikens planer för framtida håll-

bar trafikutveckling i kommunen. Efter föredragen följde en diskussion. 

 

 

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 

program, skriftliga yttranden i viktiga miljöfrågor, kontaktpersoner i styrelsen 

och fotogalleri från naturen i vår omgivning.  

Adressen är: http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-

lan/jonkoping/jonkopingkrets/ 
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Utskick till nya medlemmar 

Det är på gång att ta fram en mail-lista på de medlemmar som har e-postadress. 

Dels för att kunna påminna om aktiviteter, och dels skicka välkomstbrev till ny-

tillkomna medlemmar i kretsen. 

 

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. Lite fler aktiva i klimatgruppen i Jönköpingkretsen vore väl inte fel? 

Kontakta någon i styrelsen om du vill hjälpa till!!!  

 

Medlemsutveckling 

Jönköpingskretsen bestod av 1319 medlemmar den 31 december 2011.  
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Studiefrämjandet 

Studiefrämjandet samarbetar med Naturskyddsföreningen och deras program 

sänds ut tillsammans med programbladet.  

 

Julmarknad på Ingaryd 

Söndagen den 20 november var det traditionsenligt dags för julmarknaden på 

Ingaryd, där Jönköpingskretsen ansvarade för tipspromenaden. Hans Fransson, 

Anne-Catrin Almér och Henrik Svensson ansvarade för tipspromenaden. 
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Representation 
 

Naturskyddsföreningens Länsförbund  
Åke Jönsson från styrelsen är ordinarie ledamot i länsförbundets styrelse samt 

sköter dess hemsida. 

 

Föreningen Ingaryds Natur  

Camilla Håkansson och Hans Fransson är Jönköpingskretsens representanter i 

styrelsen för Ingaryds Natur.   

 

Naturvårdsgruppen i Jönköpings kommun 

Regelbundna sammanträden med tjänstemän från kommunens olika förvaltning-

ar har ägt rum. Emelie Nilsson, Christina Karlsson och Hans Fransson har repre-

senterat kretsen i Jönköpings kommuns naturvårdsgrupp.    

 

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. 

 

Årsstämma Smålands Natur  

Stämman ägde rum på plats vid Osaby säteri.  

 

Dag Hammarsköldstiftelsen 

Per Askerlund är kretsens representant. 

 

Seminarium om klimatsmart boende 

Den 26 februari anordnade Hyresgästföreningen och Riksbyggen med flera ett 

seminarium i Jönköping om klimatsmart boende. Uppemot femtio personer var 

där och lyssnade på föredrag om bland annat energieffektiviseringar i hyresfas-

tigheter och om spårtaxi. Jönköpingskretsen deltog med ett bord vid den mini-

mässa som anordnades i anslutning till seminariet. 

 

Naturskyddsföreningens länsstämma i Bankeryd 

Hans Fransson och Pia Larsson var kretsens representanter på länsstämman på 

Sjöåkra i Bankeryd. Lennart Öhman, ordförande i Bankerydskretsen, hade bjudit 

in hembygdsföreningens ordförande Klas-Peter Suneson som gav oss en snabb-

lektion i Bankeryds historia. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar genomför-

de Magnus Thorell en natur- och geologivandring med deltagarna utmed Vättern 

förbi Lillån och Vidablick fram mot Backamoskogen och Domsand. Som av-

slutning besökte vi världens enda fabrik för tillverkning av metallringar för få-

gelmärkning, I Ö Mekaniska AB, som ligger i Bankeryd. 
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Rikskonferens i maj i Eskilstuna 

Emelie Nilsson och Pia Larsson deltog i rikskonferensen Härifrån till framtiden 

på parken Zoo i Eskilstuna. Konferensen var upplagd enligt modell ”öppet fo-

rum” med korta inlägg från inspirerande föredragshållare och flera grupparbe-

ten, som gav utmärkt tillfälle att diskutera svåra frågor tillsammans med andra 

medlemmar. Vi deltog bland annat i grupperna som diskuterade miljömärkning, 

höghastighetståg och gifter i vardagen. Det fanns inlagd tid för att kontakta olika 

funktionärer i föreningen, vilket upplevdes positivt. Konferensen avslutades med 

professionell guidning i parken Zoo med redovisning av arbetet för att skydda 

hotade arter. Vi såg flera vilda kattdjur, lemurer, dvärgflodhäst, havsutter med 

flera djur. 

 

Riks- och regionupptakter för Miljövänliga veckan  

Riksupptakten för Miljövänliga veckan den 12-13 mars på Skeppsholmen i 

Stockholm arrangerades tillsammans med Havsnätverket, på temat Fisk och 

skaldjur. Medverkade gjorde EU-parlamentarikern Isabella Lövin, som arbetar 

med fiskefrågor och Ellen Bruno, marinhandläggare i föreningen och Kajsa 

Garpe från internationella avdelningen. Vi lärde oss mycket om utrotningshota-

de arter i världen, överfiskningen och odling av jätteräkor. Generalsekreteraren 

för Indonesiens motsvarighet till Jordens Vänner gav oss en bild av de miljö-

mässigt och mänskligt oacceptabla förhållandena vid odling av jätteräkor. Pia 

Larsson och Emelie Nilsson deltog från kretsen. 

 

Klimatseminarium inför Klimatförhandlingarna i Durban  

Den 26 oktober anordnade Naturskyddsföreningen tillsammans med TCO, 

Svenska Kyrkan och Hagainitiativet ett seminarium i Stockholm inför klimat-

toppmötet i Durban i Sydafrika senare under året. En representant från kretsen 

deltog. Vid seminariet pratade bland annat Anders Wijkman, Johan Rockström, 

Lena Eek och Sasha Beslik om hur de såg på klimatfrågan och de kommande 

förhandlingarna. 

 

Naturskyddsföreningens höstkonferens 19 november 

Temat för höstkonferensen den var "Rädda Mannen" med fokus på kemikalie-

frågor. Det var en välbesökt konferens, med föreläsningar av framstående fors-

kare inom kemikalieområdet. Huvudfokus låg på hur mannens reproduktion på-

verkas av kemikalier, och det var intressant att se hur både antalet spermier och 

deras rörlighet minskat bara de senaste årtiondena, och hur allt fler barn föds 

med konstbefruktning. Samtidigt ökar också andra problem som förknippas med 

kemikalier, som astma och allergier, olika cancerformer, och nu senast även 

fetma. Vi känner till problemen, men ändå är vår kemikaliepolitik under all kri-

tik. En viktig fråga att arbeta med! Christina Karlsson representerade kretsen på 

höstkonferensen. 
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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. 

 

Regional kontaktperson för Bra Miljöval 

Pia Larsson kontrollerar internt miljöarbete och miljömärkt sortiment i butiker i 

länet som vill bli Bra Miljöval-butiker. Detta sker på uppdrag från Riksförening-

ens Bra Miljöval. Två nya butiker, Willys A6 i Jönköping och Willys i Gislaved, 

har certifierats under året. 

 

Seminarium om hållbar konsumtion 

Den 20 augusti deltog en representant från kretsen i ett seminarium i Stockholm 

om hållbar konsumtion för Naturskyddsföreningens medlemmar och för långvä-

ga gäster från Naturskyddsföreningens globala partners. Bland annat deltog per-

soner från Kenya, Malaysia och Colombia och berättade om deras arbete på 

hemmaplan med bland annat utbildning av ungdomsambassadörer. 

 

Yttranden från Jönköpingskretsen 2011 

Rocksjön 

Skogspolicy för kommunen 

Strandängen 

Ny renhållningsförordning i Jönköpings kommun 

Utbyggnadsstrategin i Jönköping 

 

 

Verksamhetsberättelsen inklusive bokslutet är godkända av styrelsen den 

10 januari 2012 

 

Hans Fransson, Ordförande i Jönköpingskretsen 
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BOKSLUT FÖR ÅR 2011 Naturskyddsföreningen i Jönköping 
 

Behållning vid årets början    

Kassa    0:00   

Bankkonto 217 635 032 33 181:67   

SHB Räntefond 404 226 213   34 535:43   

Summa 67 717:10  67 717:10 
    

Inkomster    

Fordran - Klimatseminarium 2508:00   

Fordran - Projekt SNF-Riks 6000:00   

- -    

Återbäring SNF-riks 19 560:00   

Värvarpremie SNF-riks 600:00   

Försäljning 400:00   

Räntor 0:00   

Värdeökning Räntefond      823:92   

Summa 29 891:92 29 891:92  
    

Utgifter    

Mötesverksamhet -3 869:00   

Terminsprogram -3 300:00   

Kretsnytt -4 225:00   

Porton/Kuvert  m.m. -4 669:00   

Reseersättningar/Kursavgifter -9 110:00   

Klimatkonferenser -4 580:00   

Övriga kostnader    - 625:00   

Medl. avg. i För. SmålandsNatur       -300:00   

Summa -30 678:00 -30 678:00  
    
    

Årets resultat - 786:08  - 786:08 
    

Behållning vid årets slut    

Fordran - Klimatseminarium 2508:00   

Fordran - Projekt SNF-Riks 6000:00   

- -    

Kassa 0:00    

Bankkonto 217 635 032 23 063:67   

SHB Räntefond 404 226 213 35 359:35   

Summa 66 931:02  66 931:02 
 

Jönköping 2012-01-10             

Naturskyddsföreningen i Jönköping 
 

Hans Fransson   Åke Jönsson 

Ordförande    Kassör  
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Program för 2012. (t.o.m. februari 2013) 

Torsdag 15 mars 2012, kl 18.30 Årsstämma Jönköpingskretsen 

Samling vid Länsstyrelsens huvudentré, Hamngatan 4. Mötet äger rum i perso-

nalmatsalen. Se kallelsen. 

Lördag 24 mars, Miljövänliga dagen . Tema: Jätteräkor 

Välj bort jätteräkor! Vårstäda bland dina vanor, ändra ditt beteende och din kon-

sumtion. Aktiviteter som uppmärksammar bättre alternativ.  

Ansvarig: Arbetsgruppen Hållbar utveckling, Pia Larsson 0708-19 95 87 eller  

e-post: pia_larsson@swipnet.se 

Lördag 14 april kl. 9.00, Fagning av ängen, Tabergs västra topp 

Samling på topparkeringen kl. 9.00. Det brukar ta ett par timmar att plocka pin-

nar och räfsa bort skräpet, sedan fikar vi och lyssnar på vårfåglarna. Ta med 

fika. Samarrangemang med Tabergs Hembygdsförening. 

Ansvariga: Hans Fransson, tfn: 206 44 och Barbro Jern, tfn: 640 94 

Lördag 21 april, Klädbytardagen 

Repris på vår populära klädbytardag. Vårstäda garderoben och ta med fem hela 

och fräscha plagg som du tröttnat på! Byt till något nytt från någon annans vår-

gallring. Studiefrämjandets lokaler på Rosenborgsgatan 6 i Jönköping (Lilje-

holmen). Hör av dig om du har idéer om genomförandet eller vill vara med.  

Ansvarig: Arbetsgruppen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, tfn: 0708-19 95 

87 eller e-post: pia_larsson@swipnet.se 
 

Lördag 21 april, Natursnokarna spanar efter knoppar 

Bondberget kl. 10-12. Samling vid Smörblomsstigens slut på Ekhagen. 

Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg. 

Kontakt: Pia Larsson, 0708 -19 95 87 eller e-post: pia_larsson@swipnet.se 

 

Lördag 2 juni, Natursnokarna spanar efter småkryp i vattnet 

Vid Rocksjön kl. 10-12. Samling i Knektaparken vid Atteviksdammens södra 

ände. Ledare: Jeanette Eld och Frida Moberg. 

Kontakt: Pia Larsson, 0708 -19 95 87 eller e-post: pia_larsson@swipnet.se 
 

Måndag 4 juni kl. 18.00, John Bauerdagen  

Se annons i lokalpressen. Ansvarig: Rocksjögruppen. 

 

Lördag 4 augusti, Slåtter på Tabergsängen 
Samling på topparkeringen kl. 09.00, eller kom när du vaknat direkt till ängen på 

västra toppen. Vi använder slåtterbalk för de stora ytorna, liar är välkomna för 

de trånga platserna. Det går åt många som räfsar och bär bort gräset. Den som 

inte har redskap kan komma med glada tillrop. Alla är välkomna. Kom och gå 
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som ni vill. Ta med fika. Det brukar ta omkring tre timmar, om vi är tillräckligt 

många. Samarrangemang med Tabergs Bergslags Hembygdsförening.  

Ansvarig Hans Fransson, tfn: 206 44 och Barbro Jern, tfn: 640 94. 

 
Lördag 1 september kl. 10.00, Bergets dag i Taberg 
Jönköpingskretsen tillsammans med Tabergs Gruvguider deltar med gruvvis-

ningar och andra aktiviteter under Bergets Dag. Dessutom informerar vi om Mil-

jövänliga veckans tema och föreningens övriga verksamhet samt ordnar försälj-

ning av naturböcker m.m. Program annonseras i lokalpressen.  

Information: Hans Fransson, tfn: 206 44. 
 

Lördag 8 september, Geologins Dag 

Tabergs Gruvguider arrangerar, se lokalpressen. 

 

Torsdag 13 september kl 19.00 Tabergsgruvan - Fladdermusguidning och 

fladdermuseum 

Samarrangemang med Fladdermuseum. Vi besöker Tabergs fladdermuseum och 

sedan går vi på fladderspaning i bergets omgivningar. 

 

Lördag 22 september, Natursnokarna spanar efter fladdermöss 

Dags igen att besöka Tabergsgruvan och fladdermössen. Mer information på 

www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets 

 

Vecka 40, 1-7 oktober, Miljövänliga veckan. Tema: Fisk och skaldjur 

Vill du hjälpa till med att jobba med aktiviteter eller bara vara med för att lära 

och veta mer om hur miljön och den biologiska mångfalden påverkas av våra 

matval? Vilka fiskar ska vi undvika? Vad säljs i butiker och på restauranger i 

Jönköping? Regional upptakt för Småland och Blekinge arrangeras i Växjö-

trakten en lördag i slutet av augusti. Vi ordnar samåkning. Hör av dig under  

våren till arbetsgruppen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, tfn: 0708-19 95 87 

eller e-post: pia_larsson@swipnet.se 

 

13 oktober, Gröna gaffeln – vegetarisk matlagning 

Studiecirkel i Ekobyns bystuga, Ljungarum kl. 12.00 -15.00. Ytterligare två lör-

dagar, den 10 november respektive 1 december. Självkostnadspris. Välkommen. 

Cirkelledare: Lena Werelius. Ansvarig: Pia Larsson, tfn: 0708-19 95 87. 

 

Söndag 25 november, Julmarknad på Ingaryd 

En riktig gammaldags julmarknad. Försäljning, lotterier och utställning. Kaffe-

servering. Välkommen till Ingaryds gård kl. 15.00 -17.30. Samarrangemang med 

Föreningen Ingaryds Natur och Rogberga Hembygdsförening, scouterna, Röda 

korset och Svenska kyrkan. 
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Lördag den 24 november, Natursnokarna spanar igen 

Dags för natursnokarna. Boka in dagen och titta på hemsidan för mer informa-

tion. 

 

ÅR 2013 

Söndagen 27 januari kl. 10.00, Vinterfågelvandring 

Det finns faktiskt en hel del fågelarter kvar i Jönköping, trots att det är vinter. 

Denna söndag genomför vi vår traditionella vinterfågelvandring, då vi försöker 

få en uppfattning om vilka fågelarter som kan ses i centrala Jönköping. Vi börjar 

vid Liljeholmskanalens södra del (mot Rocksjön) intill kyrkogården, och går till 

Munksjön via John Bauerparken. Denna rutt kan dock ändras om fågeltillgång, 

snö- och isförhållanden motiverar detta. Ta med fika. Samarrangemang med 

Jönköpings fågelklubb. Ansvariga: Roland och Monica Engstrand,  

tfn: 036- 694 29 

Torsdag 14 mars kl 18.30, Årsstämma Jönköpingskretsen 

Tid och lokal meddelas senare. 

Vi vill gärna spara på porto och papper och erbjuder nu de som bara vill 

ha programmet i digital form den möjligheten. 

Meddela oss på e-postadress jonkoping.krets@naturskyddsforeningen.se 

 

Till dem som ger oss e-postadresser har vi ju även möjlighet att under året 

skicka ut påminnelser om aktiviteter, saker på gång o.s.v. För dem som inte vill 

ha e-post, kommer programmet naturligtvis i pappersform som vanligt. 

 

Naturskyddsföreningen har en mycket aktuell och informativ hemsida 

www.naturskyddsforeningen.se. Där finns även en naturbutik med böcker, spel 

och mycket annat.  

 

Tabergsgruvan fortsätter att locka besökare. Kret-

sen har samarbete med Tabergs Gruvguider, som 

bedriver visningarna. 2011 var det över 4 000 be-

sökare trots att det var stängt tre veckor i maj för 

säkerhetsskrotning av gruvan. Gruvguiderna sam-

arbetar med Länsstyrelsen som erbjuder skolklasser 

gratis visningar i gruvan. Nu finns också Sveriges  

första Fladdermuseum på plats i gruvgården. Tabergsgruvan med naturreservat 

är en fantastisk tillgång, och en utomordentligt bra plats att presentera Natur-

skyddsföreningens verksamhet på.    

Är någon intresserad av att hjälpa till med guidningar eller annat praktiskt så 

kontakta Hans Fransson, tfn: 036 -206 44. Webbadress: www.gruvan.nu  
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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. Nu har Ingaryds Natur en ny fungerande sty-

relse med representanter från Huskvarna- och Jönköpingskretsarna och Före-

ningen Ingaryds Vänner.  

 

Fisk och skaldjur eller Mat och klimat 

Vi har samlat dokumentation och informationsmaterial om matens och fiskets 

miljöpåverkan som vi gärna delar med oss av eller informerar om i olika sam-

manhang. Ta kontakt med arbetsgruppen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, 

0708-19 95 87 eller e-post: pia_larsson@swipnet.se 

 

Natursnokar 

För barn i åldrarna 4-7 tillsammans med någon vuxen gör vi naturutflykter i 

Jönköpings tätortsnära skogar. Vill du bli natursnoksledare eller bara hjälpa till 

någon gång ibland? 

Kontakt: Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87  

eller e-post: pia_larsson@swipnet.se 

 

 
Program 2012 Tabergs fladdermuseum 
 
12 maj Guidning och holkbygge i Fladdermuséet. Låt dig fascineras av fladdermöss i 
nya utställningen om fladdermöss i Gruvgården, Taberg. Passa på att ställa kluriga 
frågor om fladdermöss till en expert. Efter visningen bygger vi holkar till fladdermöss.  
 
13 juli kl. 20.00 Fladdermusguidning på Store Mosse nationalpark. Mera info på 
www.storemosse.se . Lyssna på fladdermössen med hjälp av en detektor.  
 
25 augusti. Vi uppmärksammar den internationella fladdermusnatten - Bat Night - 
och tar er ut på en spännande fladdermusspaning i mörkret. Lyssna på fladdermös-
sen med hjälp av en detektor. Även utställningen om fladdermöss har öppet för besö-
kare.  
 
13 sept. Låt dig fascineras av fladdermöss i utställningen om fladdermöss i Gruvgår-
den, Taberg. Därefter tar vi er ut på en fladdermusspaning i mörkret. Lyssna på flad-
dermössen med hjälp av en detektor.  
 
11 oktober. Exklusiv guidning i Tabergsgruvan och Fladdermuséet. Denna guidning 
är mycket spännande där man som besökare både får se fladdermössen livs levande 
(möjligtvis sovande) i gruvan, lyssna på den gråskimliga fladdermusen utanför gruvan 
och få en guidning inne i utställningen.  
 
OBS. Håll utkik på www.fladdermuscentrum.se för eventuella programändringar!  
På några av programpunkterna tas det en avgift.  

 


