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Kallelse till kretsstämma för Jönköpingskretsen 14 mars, 2013 
 

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

skick till kretsstämma. 

 

Plats: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan. 6, Jönköping, Buss 1 och 2, till håll-

plats Liljeholmsgatan. Parkering på gården. 

Tid: Torsdagen den 14 mars, klockan 18.30. 

 

Program:  

 Årsmötesförhandlingar 

 Planarkitekt Niklas Ögren, Jönköpings kommun presenterar alternativa drag-

ningar av John Bauergatan intill Rocksjöns naturreservat. Eventuellt också 

aktuell information om kommunikationsstrategin. 

 

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 2012  

7. Fastställande av resultat och balansräkning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av budget för 2013 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2013 

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: 

Jeanette Eld 

Pia Larsson 

Hans Fransson 

 

Suppleanter:  
Christina Karlsson 

Anna Kärner 

 

Kvarstår ytterligare ett år gör följande ledamöter: 

 

Ordinarie: 

Åke Jönsson     

Henrik Svensson 

Anne-Catrin Almér 

 

 

Verksamhetsberättelse 2012 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning av 

verksamheten under sitt 58: e verksamhetsår. 

 

Funktionärer 2012 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under år 2012 haft årsmöte samt nio protokollförda styrelsemöten 

och följande sammansättning: 

 

Ordförande 

Jeanette Eld, Yabäcken, Ängskullen, 562 91 Månsarp, 0393-400 32  

 

Vice ordförande 

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

 

Ingen vald sekreterare, rullande schema 

 

Kassör 

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

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

Henrik Svensson, Mäster Gudmunds v.19, 55311 Jönköping, 036-71 20 77 

Anne-Catrin Almér, Kilallén 4, 554 50 Jönköping, 036-17 48 21 

 

Suppleanter 

Christina Karlsson, Skärstad, 070- 299 28 26 

Anna Kärner, Rökingevägen 28, 560 34 Visingsö 076-223 51 58  

 

Revisorer 

Hans-Werner Stoffers och Maria Dinkel 

 

Representant för Fältbiologerna 

Elin Håård 

 

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 miljövänli-

ga konsumtionsmönster. Pia Larsson, Jeanette Eld, Anna Kärner  

 

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

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

Hans Fransson 

 

Klimatgruppen, Henrik Svensson, Anne-Catrin Almér  

 

Rocksjögruppen, sammankallande Anna Madsen, 036-16 88 87, bevakar om-

rådet i och kring Rocksjön. 

 

Natursnokarna, Jeanette Eld, Pia Larsson och Frida Moberg.  

 

Programkommitté, Pia Larsson och Anne-Catrin Almér är kretsens represen-

tanter. 2013 ansvarar Huskvarnakretsen för trekretsprogrammet.   

 

Valberedning, Per Askerlund  
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Redovisning av kretsens sammankomster och aktiviteter 2012 
 

29 januari, Vinterfågelvandring 

18 personer samlades vid Liljeholmskanalen för att titta på övervintrande fåglar 

i Jönköping. Dagen var gråmulen och lite blåsig. Efter att ha gått runt Lilje-

holmskanalen gick vi till Rocksjön och följde vandringsleden runt sjön, som 

denna milda vinter var isfri. Vi såg 23 olika fågelarter, bl a smådopping och 

rödhake. Samarrangemang med Jönköpings fågelklubb och Studiefrämjandet. 

Guider var Roland och Monica Engstrand. 

 

15 mars, Kretsstämma 

Årets stämma hölls i lokaler på Länsstyrelsen.  

Förhandlingarna gick fort och Hans Fransson avtackades som ordförande. Till 

ny ordförande valdes enhälligt Jeanette Eld. 

Anne- Catrin Almér och Henrik Svensson informerade om miljömålen, med fo-

kus på vatten och giftfri miljö.  
 

24 mars, Miljövänliga dagen - tema jätteräkor 

Miljövänliga dagen var helt ägnad kampanjen Anti Scampi. Anna var i Eksjö på 

förmiddagen iklädd räkkostymen och förstärkte kretsens aktiviteter där. På ef-

termiddagen delade Anna och Jeanette ut information om jätteräkor på John 

Bauers brygga, där mycket folk njöt i det soliga vädret. Responsen var god. 

Många hade sett filmen på internet och människor var mer mottagliga för infor-

mation jämfört med i höstas. De kom fram och ställde frågor till räkan och pla-

katbäraren. Vi kan nu äntligen konstatera att också ICA Maxi har slutat sälja jät-

teräkor! 

 

14 april, Fagning av Tabergsängen  

Fem personer kom och gjorde ett gott arbete med att städa ängen från pinnar och 

nedfallet ris, detta är ett samarrangemang med Tabergs Hembygdsförening. 

 

21 april, Klädbytardagen 

Vårstäda garderoben – lämna in 5 fräscha plagg och byt till 5 andra! Det var 

uppmaningen till jönköpingsborna under klädbytardagen. Vi arrangerade mode-

riktig byteshandel i Studiefrämjandets lokaler på Liljeholmen. Uppslutningen 

var ungefär som i fjol med drygt 40 personer som utnyttjade tillfället att spara 

energi, vatten och kemikalier genom att byta i stället för att köpa nytillverkade 

kläder. 

  

4 juni, John Bauer-dagen   

Traditionsenligt firades John Bauers födelsedag vid Rocksjön. 
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4 augusti, Slåtter på Tabergsängen 

Det var 9 personer som jobbade denna dag. Ett strålande vackert väder. Slåtter-

balken kom till användning på de fria ytorna och liarna slog de svårare partierna.  

 

1 september, Bergets Dag 

I samarbete med Tabergs gruvguider medverkade vi på Bergets Dag, och skick-

ade bort besökare till gruvan. Vi upprepade succén med fiskdamm och informe-

rade om Fisk och skaldjur. Anna väckte uppmärksamhet i sin räkkostym, och vi 

nådde ut till småbarnsföräldrar med information om Natursnokarna och andra 

aktiviteter. Bemannade tältet gjorde Anna, Jeanette, Christina och Pia. 

 

Att handla: 

Torsk (Barents hav & Östersjön) 

Sej  

MSC-märkt hälleflundra 

Hoki 

Makrill 

MSC-märkt rödspätta, flundra 

Krav-märkt lax 

Krav-märkt kolja 

Krav-märkta räkor 

Blåmusslor och ostron (odlade) 

Odlade pilgrimsmusslor  

Burfångad havskräfta 

Multe 

Sill 

Att inte handla: 

Torsk (Skagerack, Kattegatt, Nordsjön) 

Hälleflundra 

Haj/rocka 

Havskatt 

Kungsfisk 

Lax (odlad sydamerikansk) 

Marulk 

Svärdfisk 

Jätteräkor, tigerräkor, scampi, gambas 

Tonfisk (blåfenad eller gulfenad) 

Rödtunga 

Bergtunga 

Ål 

 

Råslättsdagen den 1 september 
Den 1 september deltog Jönköpingskretsen vid Råslättsdagen. Kretsen hade ord-

nat med tipsfrågor om klimat och vattenfrågor och lottade ut flera priser i form 

av böcker och annat. Vi hade även försäljning av böcker och annat från Natur-

skyddsföreningen. 

 

1 -7 oktober, Miljövänliga veckan – Tema Djuphavsfiskar 

En tidigare inventering vi har genomfört visade att det inte fanns så mycket 

djuphavsfisk i sortimentet i Jönköpings butiker. Vi ägnade oss åt att informera 

allmänt om fisk och skaldjur på Willys, Österängen en eftermiddag/kväll. Vi 

bjöd på gubbröra som Willys sponsrade och anordnade en tävling. Anna, Jeanet-

te, Christina och Pia medverkade. Alla gymnasie- och högstadieskolor i kom-

munen informerades per e-post om gratis skolmaterial med fyra kortfilmer om 

fisk och skaldjur som fanns att beställa. En artikel i Jönköpings-Posten om sushi 

skriven av tre elever, tror vi kan ha inspirerats av filmerna. Vi fick en insändare 

om fisk och skaldjur publicerad. Vi har också påverkat rubriksättningen i tid-

ningens matspalt, och är numera mer nöjda med hur maträtter med fisk eller 

skaldjur presenteras. 
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Natursnokar 

Under året genomförde vi fem aktiviteter för Natursnokar, där vi vände oss till 

barn mellan 4 och 7 år tillsammans med någon vuxen. I början av februari spa-

nade vi efter spår i snön vid Åsasjön i femton graders kyla. Betydligt varmare 

var det i april då vi spanade efter knoppar och andra vårtecken på Bondberget. I 

början av juni håvades det småkryp i Rocksjön och i september spanande vi ef-

ter fladdermöss i Tabergsgruvan och besökte det nya fladdermuséet. På ett för 

barnen spännande sätt guidade Ingrid Svalander, och två sovande fladdermöss 

sågs av 11 barn och 11 vuxna. I mörka november var det mysigt att samlas kring 

elden vid Åsasjön, baka pinnbröd och göra jättestora såpbubblor. Totalt har 29 

barn tillsammans med minst en vuxen var deltagit. Flera har valt att bli familje-

medlemmar i Naturskyddsföreningen. 

 

Gröna gaffeln – vegetarisk matlagning 

Under hösten fortsatte vi med studiecirkeln om vegetarisk matlagning med tre 

träffar och lärde oss laga nya goda rätter. Recepten i kampanjen Gröna gaffeln 

harkompletterats med andra vegetariska recept. Många ekologiska råvaror har 

använts till såväl förrätter, varmrätter som efterrätter.10 personer har deltagit, 

både tidigare deltagare och några nytillkomna. Cirkelledare har varit Lena We-

relius och ansvarig Pia Larsson. Studiefrämjandet är samarbetspartner. Aktivite-

ten är uppskattad och vi planerar en cirkel även hösten 2013. 

 

25 november, Julmarknad på Ingaryd 

Söndagen den 25 november var det dags för traditionsenliga julmarknaden på 

Ingaryd, där Jönköpingskretsen ansvarade för tipspromenaden genom Åke 

Jönsson.  

 

8 december, Julmarknad på Strömsberg 

Snö och kyla bidrog till julstämningen på Strömsberg. Lotterier, kaffeservering, 

ponnyridning, barnkör och luciasång stimulerade försäljningen av allsköns hant-

verksprodukter, granrisbockar, kransar och ekologiska grönsaker från Ströms-

bergs trädgårdar. Naturskyddsföreningen sålde främst böcker, spel och pussel 

med djur- och naturanknytning, kort och ekologisk honung samt passade på att 

värva en och annan medlem. Anna och Pia var nöjda försäljare. 

 

Kontakter med allmänhet och medlemmar 
 

Kretsnytt med kallelse till årsstämman 

Ges ut en gång om året och innehåller kallelse, verksamhetsberättelse och kret-

sens aktivitetsprogram.  

 

Programbladet 
Utges tillsammans med kretsarna i Bankeryd och Huskvarna, en gång per år. 
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Hemsidan 

Åke Jönsson sköter kretsens hemsida. Här finns aktuell information om vårt 

program, skriftliga yttranden i viktiga miljöfrågor, kontaktpersoner i styrelsen 

och fotogalleri från naturen i vår omgivning.  

Adressen är: www.naturskyddsforeningen.se/ jonkopingkrets 

 

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 av1300 medlemmar den 31 december 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiefrämjandet 

Studiefrämjandet samarbetar med Naturskyddsföreningen och deras program 

sänds ut tillsammans med programbladet.  
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Representation 
 

Naturskyddsföreningens Länsförbund  
Henrik Svensson från styrelsen är numera ordförande i Länsförbundet. Åke 

Jönsson från styrelsen är ordinarie ledamot i länsförbundets styrelse samt sköter 

dess hemsida. 

 

Föreningen Ingaryds Natur  

Åke Jönsson är Jönköpingskretsens representant i styrelsen för Ingaryds Natur.   

 

Naturvårdsgruppen i Jönköpings kommun 

Regelbundna sammanträden med tjänstemän från kommunens olika förvaltning-

ar har ägt rum. Christina Karlsson, Hans Fransson och Elin Håård har represen-

terat 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 den 6 maj. Stämman beslutade 

bland annat att anlita Rikskansliets skogsexperter för en genomgång av skogen 

på Osaby för att se om skogsbruksplanen bidrar till det skogsbruk föreningen 

vill ha på den egna fastigheten. Från kretsen deltog Pia Larsson och Åke Jöns-

son.  

 

Dag Hammarsköldstiftelsen 

Per Askerlund är kretsens representant. 

 

Länsstämman i Tranås den 21 april 
Den 21 april 2012 var det länsstämma för Naturskyddsföreningen i Jönköpings 

län. Stämman var förlagd vid Sommen utanför Tranås. I samband med stämman 

avtackades Jan Olof Berlin från sin mångåriga tjänst i Länsförbundets styrelse. 

Vid stämman valdes Henrik Svensson från Jönköpingskretsen till ny ordförande, 

Anders Aldberg från Nässjökretsen till vice ordförande och kassör, och Inga-

Britt Fälth från Bankerydskretsen till sekreterare i Länsförbundet. Efter stämman 

hade Tranåskretsen ordnat med guidning i ett naturreservat i närheten. 

 

Riksstämman i Falkenberg 16-17 juni 

Stämman hölls på Hotell Strandbaden precis vid havet. Under fredagen deltog 

Jeanette på två workshops om bland annat Natursnokarna och Ledarskapsut-

veckling för krets och Naturskyddsföreningen. På lördagen anslöt Anne-Catrin 

och Henrik och vi deltog på flera olika utskott under dagen, där många motioner 
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togs upp. På kvällen var det middag och uppträdande. Söndagen var mycket in-

tensiv med flera diskussioner och val av ordförande och styrelse till riksstyrel-

sen, men även många motioner och propositioner förhandlades. En mycket trev-

lig och givande helg. 

 

Riks- och regionupptakter för Miljövänliga veckan  

Ingen riksupptakt ordnades i år av Rikskansliet, eftersom Miljövänliga veckans 

tema Djuphavsfiskar anslöt till föregående års tema Fisk och skaldjur och kun-

skapsunderlagen fortfarande var aktuella.  

Den regionala upptakten i augusti anordnades av Kronobergs län och var förlagd 

till S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. Från Rikskansliet medverkade Emma 

Schütt, Göteborg. Pia Larsson deltog från kretsen. Nästa års riksupptakt äger 

rum den 23-24 mars på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm. Den regiona-

la upptakten blir den 17 augusti och anordnas av Jönköpings län i Eksjö. 

 

Höstkonferensen den 23 november 
Den 23 november var det höstkonferens i Stockholm. Temat för konferensen var 

"Hur gör vi då? - ekonomin, klimatet och framtiden". Flera föreläsare deltog, 

bland annat Sasja Beslik, Johan Ehrenberg, Lena Ek, Mattias Klum, David Jon-

stad, Johan Rockström och Mikael Karlsson. Moderatorer för dagen var Svante 

Axelsson, Nina Ekelund och Carolina Klüft. Anna Kärner deltog från kretsen. 

 

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. Förutom Jönköpings fyra Willys-butiker har Willys i Tranås 

besökts under året. 

 

Yttranden från Jönköpingskretsen 2012 

Rocksjön 

Konungsö mosse 

Skogspolicy för Jönköpings skogar 

 

Kretsen har också skrivit ett antal insändare i lokalpressen. 

 

Verksamhetsberättelsen inklusive bokslutet är godkända av styrelsen den 

15 januari 2013 

 

Jeanette Eld, ordförande i Jönköpingskretsen 
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BOKSLUT FÖR ÅR 2012 Naturskyddsföreningen i Jönköping 

 
 

Behållning vid årets början    

Fordran Klimatseminarium 2 508:00   

Fordran - Projekt SNF-Riks 6 000:00   

- - -    

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 
    

Inkomster    

Justering - Klimatseminarium 1 255:00 (3763 -2508)  

Återbäring SNF-riks 20 120:00   

Försäljning 715:00   

Länsmuséet John Bauerdagen 1500:00   

Räntor 0:00   

Värdeökning Räntefond 931:73   

Summa 24 521:73 24 521:73  
    

Utgifter    

Mötesverksamhet -3 468:00   

Terminsprogram -2 820:00   

Kretsnytt -3 725:00   

Porton/Kuvert m.m. -4 438:00   

Reseersättningar/Kursavgifter -2 434:00   

Projekt NaturSNOK 11-9 -1 404:50   

Övriga kostnader    - 767:00   

Summa -19 056:50 -19 056:50  
    

Årets resultat 5 465:23 5 465:23  
    

Behållning vid årets slut    

Kassa 0:00    

Bankkonto 217 635 032 36 105:17   

SHB Räntefond 404 226 213 36 291:08   

Summa 72 396:25   
 

 

Jönköping 2013-01-15             
 

Naturskyddsföreningen i Jönköping 
 

Jeanette Eld   Åke Jönsson 

Ordförande    Kassör  
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Program för 2013. (t.o.m. februari 2014) 

Lördag 9 mars, Natursnokar – Tema Naturslöjd 

Vid Ekobyns bystuga, Korgebovägen 75, i Ljungarum, kl. 10-12. Samling på 

parkeringen. Aktiviteter som bäst passar barn i åldern 5-7 år. 

Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg. 

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

Torsdag 14 mars, kl 18.30 Årsstämma Jönköpingskretsen 

Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping, kl. 18.30. Buss 1 och 2, hpl. 

Liljeholmsgatan. Parkering på gården. Efter årsmötet får vi en presentation av de 

alternativa förslagen till dragning av John Bauergatan intill Rocksjöns naturre-

servat av planarkitekt Niklas Ögren. 

 Fika. Ansvarig: Styrelsen. 

Lördag 16 mars, ANTI SCAMPI-dagen 

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 13 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 13 april, Natursnokarna spanar efter knoppar 

Vi spanar efter knoppar och andra vårtecken i Strömsbergsskogen kl. 10-12. 

Samling vid norra parkeringen bakom Strömsbergs gård. 

Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg. 

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

                            

Lördag 20 april, Klädbytardagen 

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

ga plagg som du tröttnat på! Byt till något nytt från någon annans vårgallring. 

Studiefrämjandets lokaler på Rosenborgsgatan 6 i Jönköping (Liljeholmen). Hör 

av dig om du har idéer om genomförandet eller vill vara med och jobba.  

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

e-post: pia_larsson@swipnet.se 

 

Lördag 27 april, Länsförbundsstämma 

Valda representanter för kretsarna i länet samlas till länsförbundsstämma på 

Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn, Vetlanda kommun. 
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Vecka 19, 4 maj - 12 maj, Naturvänliga veckan – aktiviteter för naturen  

Vill du hjälpa till att göra livet bättre för växter och djur i din närhet? Naturvän-

liga veckan är en aktivitetsvecka för naturen när vi gör enkla åtgärder för att 

gynna vilda växter och djur. En kväll under veckan besöker vi en bigård och lär 

oss mer om vilka växter bin och humlor tycker om. Se hemsidan för mer infor-

mation. 

 

 Fredag 31 maj – söndag 2 juni, Rikskonferensen i Växjö 

 

Lördag 1 juni, Natursnokarna spanar efter småkryp i vattnet 

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

ände. Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg. 

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

 

Tisdag 4 juni kl. 18.00, John Bauerdagen  

Se annons i lokalpressen. Ansvarig: Rocksjögruppen. 

 

Söndag 16 juni, De vilda blommornas dag 

Ta med kaffekorg, familjen och goda vänner för en upplevelserik utflykt bland 

försommarens blommor. Vandring på ängen på Tabergs västra topp. Samling på 

Tabergstoppens parkering. Se hemsidan för information om tidpunkt. 

 

Lördag 3 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 

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 17 augusti, Regional upptakt för miljövänliga veckan 

Tema: Jorden vi äter och betydelsen av ekologisk mat 

Regional upptakt för Småland och Blekinge arrangeras i år i Eksjö. Alla intres-

serade medlemmar är välkomna att lära sig mer om temat för miljövänliga veck-

an – ekologisk mat. Vi ordnar samåkning. Hör av dig till arbetsgruppen för 

Hållbar utveckling, Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 eller e-post: 

pia_larsson@swipnet.se 

 

Lördag 24 augusti, European BAT NIGHT 
Aktiviteter vid Tabergsgruvan . 

Samarrangemang med Fladdermuseum. Se hemsidan för mer information samt 

www.fladdermuscentrum.se 
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Lördag 7 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 Jorden vi äter, ekologisk mat och om föreningens övriga 

verksamhet samt ordnar försäljning av naturböcker m.m. Program annonseras i 

lokalpressen.  Information: Hans Fransson, tfn: 206 44. 

 

Lördag 14 september, Geologins Dag 

Samarrangemang med Tabergs Gruvguider, se lokalpress och www.gruvan.nu. 

 

Lördag 21 september, Natursnokarna spanar efter fladdermöss  

Dags igen att besöka Tabergsgruvan och fladdermössen. Mer information på 

www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets och facebook. 

 

Vecka 40, 28 september - 5 oktober, Miljövänliga veckan 

Tema: Jorden vi äter och betydelsen av ekologisk mat 

Den ekologiska maten blir allt vanligare i butikerna. Ändå står den bara för ett 

par futtiga procent av den totala matförsäljningen i Sverige. Vi vill få fler att 

förstå varför ekologiskt jordbruk är så viktigt för vår planet. 

Vill du hjälpa till med att jobba med ekokampanjen eller en studiecirkel och lära 

dig mer om hur miljön och den biologiska mångfalden påverkas av vår matpro-

duktion och våra matval? Hör av dig under våren till arbetsgruppen Hållbar ut-

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

 

Lördag 16 november, Natursnokarna spanar igen 

Dags för natursnokarnas höstliga aktiviteter i naturen. Se kretsens hemsida och 

facebook för mer information. 

 

Söndag 24 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 

Rogberga Hembygdsförening, scouterna, Röda korset och Svenska kyrkan. 

 

Lördag 7 december, Strömsbergs julmarknad 

Lagom stor julmarknad i och omkring magasinet på Strömsbergs gård i Ljunga-

rum. Vi medverkar med försäljning av böcker, spel, pussel m.m. med anknyt-

ning till natur och miljö. 
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ÅR 2014 
 

Söndagen 26 januari, Vinterfåglar i Jönköping  

Denna söndag gör vi vår traditionella vinterfågelvandring. Vi samlas kl. 10.00 i 

Liljeholmsparken vid Liljeholmskanalens södra del (kyrkogårdens parkering). 

Efter att ha gått runt kanalen går vi runt Rocksjön, eventuellt med en avstickare 

till Simsholmens reningsverk vid Munksjön. Ta gärna med dig kikare och fågel-

bok om du har. Ta även med dig fika. Vi är tillbaka vid Liljeholmskanalen ca kl. 

13.00. Samarrangemang med Jönköpings fågelklubb och Studiefrämjandet.  

Guider: Roland och Monica Engstrand. 

Torsdag 13 mars kl 18.30, Årsstämma för Jönköpingskretsen 

Tid och lokal meddelas senare. 

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

ha programmet i digital form den möjligheten. 

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

Programmet finns även på hemsidan. 

 

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. 

 

Kretsen har nu också en sida på facebook (Naturskyddsföreningen Jönköping). 

Länkning från hemsidan www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets  

 

Naturskyddsföreningen på riksnivå har en mycket aktuell och informativ hem-

sida: www.naturskyddsföreningen.se och ger ut ett nyhetsbrev.  

 

Tabergsgruvan fortsätter att locka besökare. Kret-

sen har samarbete med Tabergs Gruvguider, som 

bedriver visningarna. 2012 var det över 4 500 be-

sökare . Gruvguiderna samarbetar med Länsstyrel-

sen som erbjuder skolklasser gratis visningar i gru-

van. Nu finns också Sveriges första Fladdermuse-

um på plats i gruvgården samt ett litet geologimu-

seum. Gruvguiderna har nu ett LONA projekt tillsammans med Jönköpings 

kommun för att få igång en naturskola i gruvområdet. Tabergsgruvan med natur-

reservat är en fantastisk tillgång, och en utomordentligt bra plats att presentera 

Naturskyddsföreningens verksamhet på.    

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

kontakta Hans Fransson, 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 na-

turutflykter i Jönköpings tätortsnära skogar. Vill du bli natursnoksledare eller 

bara hjälpa till någon gång ibland? Kontakta Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 

eller e-post: pia_larsson@swipnet.se  

 

Gilla oss på Facebook 

Under året har Natursnokarna fått en sida på facebook. Länkning finns från kret-

sens hemsida www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets  

  
 

 

          


