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Kära medlem!
Ännu ett verksamhetsår är till ända och vi är glada över alla aktiviteter 
och nya engagemang i föreningen! Med nya styrelseledamöter har 
också kommit nya roliga initiativ. Vi deltog till exempel i cykelchock 
och på Inspiration Världen på högskolan. 

Nytt i föreningen är kemikalienätverket som har kommit igång, både som 
en lokal grupp, men framför allt som ett regionalt nätverk. Kemikalie- 
gruppen kickstartar året med att bjuda in Gudrun Bremle att föreläsa om 
varför kemikaliefrågan är på tapeten just nu.  
Välkommen till Studiefrämjandet 11 mars, kl 19.00-21.00! 

Natursnokarna ångar på och det är roligt att se så många engagerade barn 
och föräldrar. Även lite äldre barn vill komma ut i naturen så i år kommer 
Natursnokarna även att erbjuda aktiviteter för åldersgruppen 7-12 år med 
start redan i februari!

Under året har de tre kretsarna, Jönköping, Huskvarna och Bankeryd, 
som verkar i kommunen haft regelbundna möten i syfte att öka utbyte och 
engagemang. Vi jobbar redan tillsammans med ett gemensamt program, 
men det finns många andra områden vi kan förena. Ett sådant gemensamt 
intresse är exempelvis att vara remissinstans i kommunala frågor. Vi har 
diskuterat en eventuell framtida sammanslagning av ett par kretsar, vilket 
skulle kunna innebära en kraftsamling kunskapsmässigt och i antalet aktiva 
medlemmar. Under 2015 kommer vi att fortsätta med trekretsmötena och 
det kommer att bli spännande att se vad det resulterar i!

Vi kommer också att fortsätta med medlemsmingel på Studiefrämjandet, där 
du är välkommen att träffa oss i styrelsen och andra medlemmar i föreningen.

Är du intresserad av att ingå i styrelsearbete eller i gruppaktiviteter så 
är du hjärtligt välkommen, se vår ”kontaktannons” på nästa uppslag!

Väl mött!

Styrelsen i Naturskyddsföreningen Jönköping



Tabergsgruvan 
Tabergsgruvan med naturreservat. 
Sveriges enda Fladdermuseum,  
Geologirum. Gruvvisningar under  
sommarhalvåret. Kommunen har  
också Naturskola på området. 

Vill du veta mera, eller till och med  
bli en i guidegänget?  
Kontakta Hans Fransson  
072-312 45 54 
gruvan.nu 
facebook.com/tabergsgruvan

Ingaryd 
Föreningen Ingaryds Natur äger och 
förvaltar gården Ingaryd utanför  
Tenhult. Här finns ett vackert natur- 
reservat med stor artrikedom. 
Kretsarna från Huskvarna och  
Jönköping sitter i styrelsen.  
Föreningen Ingaryds Vänner arrangerar 
natur- och kulturaktiviteter på gården. 
Nyfiken?
Kontakta Roland Gunnarsson  
036-921 94 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till medlemsmingel. Kom och 
träffa styrelsen och andra medlemmar för att prata natur och miljö i  
Jönköping. Ett bra tillfälle för dig som är nyfiken på föreningen och som 
vill engagera dig mer aktivt. Vi kommer att informera om vad som är på 
gång och du får möjlighet att lyfta frågor som du tycker att vi ska jobba 
med för att göra Jönköping grönare och skönare! Vi bjuder på fika!

Välkommen till medlemsmingel!
20 april och 7 september, kl 17.30 

Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6

Naturvårdsgrupp
Under 2015 vill vi starta en ny grupp i kretsen i syfte att öka våra  
kunskaper om naturvärden och naturvård och bygga upp intresset för 
vad som händer inom området i vår kommun och i landet som helhet.
Vi tänker oss att börja med några studieträffar för att läsa in Natur-
skyddsföreningens syn på naturvärden, kommunens naturvårdsprogram, 
regionala och lokala mål m.m.
Vill du vara med?  
Informationsträff 2 mars kl 18.00 Studiefrämjandet 
Kontakta Pia Larsson, tel: 070-819 95 87 



I Naturskyddsföreningen Jönköping arbetar vi med natur- och miljöfrågor 
på lokal nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion och upplever naturen. 
Med kunskap och glädje skapar vi ett miljövänligare Jönköping.

Aktiv medlem 
Vi vill gärna ha medlemmarnas synpunkter på vilka frågor och aktiviteter 
vi ska driva lokalt, är det något du saknar? Vill du redan nu jobba aktivt i 
någon av arbetsgrupperna är du välkommen att höra av dig till kontakt- 
personen, du hittar informationen på nästa sida. Det kan handla om allt från 
att leda och organisera en aktivitet till att delta med det man kan.  
Du behöver inte vara ledamot i styrelsen för att delta i arbetsgrupper,  
huvudsaken är att du har ett intresse för natur och miljöfrågor.

Styrelse 
Ledamöterna i styrelsen ansvarar tillsammans för föreningens 
organistation och verksamhet. Vi träffas 1 ggr/månad med uppehåll vid jul 
och över sommaren. Du behöver inte vara miljöexpert – det viktigaste är 
att du vill vara med och göra skillnad! Som ledamot erbjuds du värdefulla  
möjligheter att delta på Naturskyddsföreningens ledarskapsträffar,  
utbildningar och konferenser, där du kommer i kontakt med Riks- och  
länsorganisationen och förtroendevalda från andra lokalföreningar. 

Sökes: Natur och miljöintresserad medlem
Finnes: Sveriges största miljöorganisation

Vi söker dig som har ett brinnande  
intresse för miljöfrågor och som  
vill vara med och påverka  
utvecklingen för en bättre värld. 

Vi vill ha din intresseanmälan redan nu!  
Styrelsen väljs av medlemmarna på kretsstämman 12 mars
Kontakta: Elin Ram, 0730-65 71 14, a.elin.ram@gmail.com

!



STYRELSEN 
Kontakt: Elin Ram 
Tel: 0730-65 71 14 
E-post: a.elin.ram@gmail.com

HUT- gruppen  
Hållbar Utveckling - verkar för  
hållbara konsumtionsmönster 

Kontakt: Pia Larsson 
Tel: 070-819 95 87 
E-post: pia_larsson@swipnet.se

PLAN-gruppen 
Huvuduppgift är att yttra sig i ärenden 
som rör exploatering av mark och  
vatten inom kommunen

Kontakt: Pia Larsson 
Tel: 070-819 95 87 
E-post: pia_larsson@swipnet.se 

NATURVÅRDS-gruppen 
Arbetar med att öka kunskapen om 
naturvärden och naturvård inom  
föreningen och följer utvecklingen 
inom kommunen på området.

Kontakt: Pia Larsson 
Tel: 070-819 95 87 
E-post: pia_larsson@swipnet.se

Styrelse och arbetsgrupper
Föreningens program och aktiviteter genomförs i ett antal arbetsgrupper som 
arbetar självständigt under styrelsen. Styrelsen sammaträder regelbundet och 
ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen representerar 
föreningen i olika sammanhang, agerar remissinstans i kommunala frågor mm. 

KEMIKALIE-gruppen  
Arbetar med frågor kring kemikalier 
och miljögifter

Kontakt: Charlotta Törnvall Holm 
E-post: charlottaholm@hotmail.com

KLIMAT-gruppen  
Huvudsyftet att lyfta frågor  
som rör klimatförändringar

Kontakt: Agnes Vungi 
Tel: 076-876 96 66 
agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se

ROCKSJÖ-gruppen  
Arbetar med att framhålla Rocksjöns 
värde som naturområde
Kontakt: Anna Madsen 
Tel: 036-16 88 87 
E-post: anna_madsen@hotmail.com

NATURSNOKARNA  
Syftet är att väcka intresset  
för naturen hos barn 4-7 år  
och deras familjer, genom  
spännande och roliga möten i naturen

Kontakt: Jeanette Eld 
Tel: 076-048 50 40 
E-post: eldjeanette@gmail.com 
facebook.com/natursnokarjonkoping



Kallelse till kretsstämma 12 mars 2015

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping 
kallas i och med detta utskick till kretsstämma.

Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Plats:  
Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6  
Buss 1 och 2, hållplats Kilallén.  
Parkering på gården.

Tid:  
Torsdagen den 12 mars, klockan 18.30.

Program: 
•	 Dag Fredriksson, kommunekolog, berättar 

om några utvalda naturpärlor i kommunen 
och visar bilder.  
Vi får också veta mer om kommande natur-
reservat vid Häggeberg och i Kaxholmen.

•	 Årsmötesförhandlingar
•	 Fika



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 2014

7. Fastställande av resultat och balansräkning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av budget för 2015

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2015

12. Val av kretsordförande

13. Val av ordinarie ledamöter

14. Val av suppleanter

15. Val av revisorer

16. Val av revisorssuppleanter

17. Val av valberedning

18. Motioner och propositioner till stämman

19. Övriga ärenden

20. Kretsstämman avslutas

Dagordning



Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande  
redovisning av verksamheten under sitt 60: e verksamhetsår.

Styrelsen
Under år 2014 har det förutom årsmöte hållits elva protokollförda  
styrelsemöten i följande sammansättning:

Suppleanter 
Sofia Mild
Anna Kärner
Joel Fröne 

Revisorer 
Hans-Werner Stoffers 
Jan Sidenvall

Representanter för  
Ingaryds Natur 
Tord Brink
Åke Jönsson
Birgitta Nilsson

Ordförande 
Jeanette Eld 

Vice ordförande 
Pia Larsson

Kassör 
Åke Jönsson

Sekreterare 
Rullande schema bland ledamöterna

Ledamöter 
Agnes Vungi
Charlotta Törnvall Holm
Elin Ram
Hans Fransson

I tur att avgå:
Jeanette Eld
Pia Larsson 
Hans Fransson
Agnes Vungi

Information inför val av styrelse
Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år.

Kvarstår ytterligare ett år:
Åke Jönsson 
Charlotta Törnvall Holm
Elin Ram

Medlemsutveckling
Jönköpingskretsen bestod av 1452 medlemmar 31 december 2014 
(1 393 medlemmar 2013)



Redovisning av kretsens  
sammankomster och aktiviteter 2014
Natursnokarna 
Natursnokarna som är en verksamhet 
för barn i åldern 4-7 år har under 
året haft fem olika aktiviteter. 

Vi började med att lära oss mer om  
vatten på Världsvattendagen i slutet 
av mars och under vårens två andra 
träffar gjorde barnen naturtavlor, 
samlade in skräp och håvade efter  
småkryp i Rocksjön. 

På hösten besökte vi Tabergsgruvan 
och spanade efter fladdermöss. Sista 
snokträffen var på Dumme Mosse 
med vandring på spängerna, mega-
såpbubblor och tipspromenad.

Sammanlagt har ca 60 barn deltagit  
och ungefär 30 vuxna inklusive 
snokledarna Frida Moberg och  
Jeanette Eld.

Information om Natursnokarna: 
facebook.com/natursnokarjonkoping

Klimatgruppen 
Klimatgruppen hade tre träffar 
under 2014. Gruppen är under 
uppbyggnad och har hittills fungerat 
som ett diskussionsforum, där vi har 
träffats och diskuterat allmänt kring 
klimat och klimatrelaterade frågor.

Inför 2015 har vi planer på att göra 
mer utåtriktade evenemang med  
klimatgruppen för att öka intresset 
och medvetenheten i klimatfrågor. 

Kemikaliegruppen
Vi startade ett nätverk i januari 
2014 med ca 10 medlemmar från 
Naturskyddsföreningens kretsar  i 
länet. Mot slutet av året var vi 29 
medlemmar  i nätverket. Vi hade två 
gemensamma träffar i Jönköping. 
Under året har det större nätverket 
även träffats i mindre grupper i 
lokalavdelningarna.  
Eksjö har samarbetat med Vetlanda. 
Jönköpingskretsens medlemmar har 
träffats vid två tillfällen.
Flera av nätverkets medlemmar 
deltog under kemikaliekonferensen i 
Jönköping 1 oktober. Några deltog 
även på kemikaliepappans föreläsning  
under hösten. Dessa båda tillfällen 
gav bra fortbildning. I Jönköping har 
kommunen anställt Gudrun Bremle, 
som ska arbeta med kemikaliefrågor 
i förskolan under en tvåårsperiod.  
Ett nära samarbete har inletts.

Nätverket har utformat en 12-punkts- 
lista till förskole- och BVC-personal 
med ”kemikalievärstingarna” som 
Naturskyddsföreningen skickar ut.

Vi har även skrivit en insändare till 
Hallpressens alla tidningar i länet. 
Insändaren tar upp det viktigaste man 
kan göra för att minska kemikalierna 
i vardagen och riktar sig främst till 
småbarnsföräldrar.  



4 juni 
John Bauerdagen 
Trots ostadigt väder kom ca 60 personer 
till årets firande. Programmet innhöll 
insamling av kryp från både land och 
vatten med Anders B, Gränna Skogs-
grupp och Anders Ahlstrand, inventerare
för LONA-projektet John Bauers park.  
Ekobussens utrustning gjorde fynden 
extra intressanta för stora och små, då 
även Natursnokarna deltog med håvning 
vid bryggan. Jönköpings Fågelklubb 
ledde fågelpromenader längs sjön och 
Bo E Karlson talade om naturen på John 
Bauers tid och visade foton. Kvällen av-
slutades med Per Bergströms vackra och 
tänkvärda visor om natur och miljö. 
Rocksjögruppen ansvarade i samarbete 
med Länsmuseet, Studiefrämjandet, 
Upptech m fl. Arrangemanget ingick 
som en del i LONA-projektet.

13 juni 
Nattskärra,  
spaning vid Granarpssjön 
14 personer kom trots att vi startade  
kl 22.00 en fredagskväll.  Knott och mygg  
hade party hela kvällen. Trots det gick vi 
en runda och hörde ett par nattskärror på 
avstånd.  
På hemvägen hade vi en nattskärra  
surrande högt alldeles intill oss. Vi såg 
den aldrig, men hörde den väl. 
2 augusti  
Slåtter på Tabergsängen 
Nio stycken ägnade förmiddagen åt 
ängen. Tack vare slåtterbalken fick vi 
mycket gjort. Liarna tog det besvärliga 
runt sten och buskar. Övriga räfsade bort 
det slagna gräset. En vacker dag och ett 
trevligt arrangemang. 
 

25 januari 
Vinterfåglar i Jönköping 
Den traditionella vinterfågelvandringen 
gick längs med Liljeholmskanalen och 
fortsatte via Rocksjön till Munksjön. 
Guider var Roland och Monica Engstrand.
12 mars  
Årsstämma 
Årets stämma hölls på Studiefrämjandet.  
Stämman inleddes med föredrag av 
Hans Fransson som berättade om Gruv-
guidernas arbete med Tabergsgruvan. 
Kretsens 60-årsjubileum uppmärk-
sammades med en fin tårta.  
På efterföljande stämma återvaldes 
Jeanette Eld som ordförande. 
8 april  
Medlemsmingel 
Till det första medlemsminglet kom 
fyra intresserade medlemmar som fick 
en digital presentation av kretsens verk-
samhet genom Agnes Vungi. Därefter 
följde en livlig diskussion om pågående 
aktiviteter och möjligheterna att delta.
12 april  
Fagning av Tabergsängen 
Några få tappra städade ängen och njöt 
av fågelsång och utsikt.
5 maj - 11 maj  
Naturvänliga Veckan 
Här hade vi tänkt ägna kvällen åt att 
bygga olika typer av skyddade bon åt 
våra vilda grannar. I störtregnet dök 
dock inga snickarsugna djurvänner upp!
10 Maj 
Inspiration Världen 
Tillsammans med ett 40-tal utställare 
deltog Elin Ram med ett informations- 
bord på HLK för att nätverka och upp-
lysa allmänheten om föreningen. 



30 augusti  
European Bat Night 
Fladdermussafari och guidning vid 
Tabergsgruvan, ca 100 besökare. 
6 september  
Bergets dag i Taberg  
Årets upplaga av Bergets Dag var som 
vanligt ett välbesökt evenemang.  
Vi informerade om föreningen samt 
sålde böcker och fladdermust i tältet. 
6 september 
Cykelchock! 
Vi var 7 stycken medlemmar som 
deltog i cykeldagen 2014. Vi tog oss 
från Östra torget till Rådhusparken för 
att visa på hur bristfälliga cykelförbin-
delserna många gånger är i Jönköpings 
centrala delar. I Rådhusparken delade 
vi ut flygblad och pratade med folk.
16 september 
Medlemsmingel 
Två nyfikna medlemmar minglade med 
styrelsen och Bengt Olsson från  
Huskvarnakretsen. Patrik Westerlund  
bjöd på hembakade muffins, Pia Larsson  
visade ett bildspel som gav en bakgrund 
till Miljövänliga Veckans tema och 
Bengt Olsson berättade om kommande 
arrangemang i Huskvarna-Gränna
27 september - 4 oktober  
Miljövänliga veckan 
Temat ”Byt till eko” fokuserade i år på 
frukt och bekämpningsmedel, särskilt från 
barnens perspektiv. I kretsen samarbetade 
vi med Kemikalienätverket och medver-
kade på kemikaliekonferensen på HLK, 
där vi bjöd på obesprutade äpplen för att få 
ut budskapet. 
Vi informerade också om ekologiska varor 
på Willys på Österängen, som bjöd på 

KRAV-bananer. Utklädda bananer väckte 
uppmärksamhet och tredubblade banan-
försäljningen en period. Medverkade 
gjorde Charlotta Törnvall Holm, Pia 
Larsson, Elisabeth Lundberg, Elin Ram 
och Anna Bergqvist. Charlotta och Anna 
informerade även på Västra Torget på 
lördagen iklädda banandräkterna. 
Vi fick bra respons i media. Intervju i 
Radio P4, artikel och webbsändning i 
Jönköpingsposten.
12 November 
Svante Axelsson 
Naturskyddsföreningens general- 
sekreterare, Svante Axelsson kom till 
ett välfyllt stadsbibliotek i Jönköping 
för att prata om sin nya bok Vår tid är 
nu - 10 hoppfulla perspektiv på klimat-
krisen. En inspirerande kväll som vi 
var glada att vara medarrangörer till. 
23 november  
Julmarknad på Ingaryd 
Traditionsenlig julmarknad på Ingaryd 
där Jönköpingskretsen deltog med tips-
promenad genom Elisabeth Lundberg, 
Åke Jönsson, Birgitta Nilsson och 
Anna Kärner.
6 december 
Strömsbergs julmarknad 
Gemytlig julstämning kring det gamla 
magasinet på Strömsbergs  gård. Kretsen 
medverkade med försäljning av böcker, 
spel och pussel med anknytning till 
djur och natur samt ekologisk honung 
från lokal odlare, medlem i föreningen.  
Pia Larsson skötte försäljningen.
20 december 
Tomteland vid Gruvgården 
Året avslutades med fröjdefull 
julstämning vid Tabergsgruvan



Representation
Naturskyddsföreningens  
länsförbund i Jönköpings län 
Åke Jönsson är ordinarie styrelse- 
ledamot i länsförbundets styrelse och 
sköter hemsidan. 
Vid länsförbundets årstämma 12 april i 
Skillingaryd deltog Anna Kärner, Pia  
Larsson och Elin Ram som kretsens 
ombud.

Föreningen Ingaryds Natur 
Åke Jönsson, Birgitta Nilsson och Tord 
Brink är Jönköpingskretsens represen-
tanter i styrelsen för Ingaryds Natur.

Dag Hammarsköldstiftelsen 
Sofia Mild representerar kretsen

Föreningen Smålands Natur i Osaby 
Styrelsen har beslutat att kretsen utträder 
som medlem ur föreningen Smålands 
Natur i Osaby. Det finns flera anledningar, 
en är den förmodade kommande för-
säljningen av Osaby samt att säteriet 
ligger långt från Jönköping, vilket för-
svårat för Jönköpingskretsen att delta 
på ett önskvärt sätt i styrelsearbete mm. 
Åke Jönsson är fortsatt ledamot i  
styrelsen som representant för läns-
förbundet, och sköter också Smålands 
Naturs hemsida.

Höstkonferensen  
Elin Ram deltog på årets höststämma 
i Stockholm 7 november. Stämman 
arrangerades med målet att skolan ska  
skapa framtidstro och handlingskraft, 
och ville inspirera skolan till att ge 
unga människor verktyg för skapa en 
hållbar utveckling.

Riksstämman i Örebro 
13-14 juni valde årets stämma en ny 
ordförande för föreningen efter Mikael 
Karlsson. Johanna Sandahl fick  
majoritet och valdes med 135 röster 
mot 64 för Karin Åström.  
Jönköpingskretsen stödde Johanna. 

Stämman antog nya verksamhetsrikt-
linjer för de kommande fyra åren. Till 
tidigare prioriterade områden skog,  
klimat, jordbruk, hav och miljögifter 
lades arbete med gruvor och mineraler 
och några andra nya inslag. 

Pia Larsson och Elin Ram deltog som 
valda ombud för kretsen och Agnes 
Vungi som funktionär för Rikskansliet.

Länskontakt Handla Miljövänligt 
Nätverket Handla Miljövänligt är öppet 
för alla intresserade medlemmar, varje 
län har en länskontakt. 

Pia Larsson från Jönköpingskretsen är 
länets kontaktperson.

Regional kontaktperson  
för Bra Miljöval 
Pia Larsson kontrollerar internt miljö- 
arbete och miljömärkt sortiment i Bra 
Miljövalbutiker i länet. Detta sker på 
uppdrag från Riksföreningen. 

I Jönköping ingår fyra Willys-butiker 
i certifieringssystemet. Kontroll har 
under året även gjorts i Skövde,  
Tranås, Västervik och Hultsfred. 

Fler kontrollanter söks för uppdragen. 
Hör av dig till Pia om du är intresserad!



Riksupptakt och Regional  
upptakt Miljövänliga veckan 
Ingen riksupptakt hölls i Stockholm, 
temat upprepades och faktaunderlaget 
till ekokampanjen ”100 % ekologiskt är 
möjligt” var fortfarande aktuellt liksom 
förra årsboken Jorden vi äter. 
Miljövänliga veckan var för första 
gången globalt koordinerad i flera länder 
samtidigt - Global Green Action Week.
Den regionala upptakten för Småland, 
Öland och Blekinge i augusti anordnades 
av Kalmar län och var förlagd till Skälby 
gård i Kalmar. Från Rikskansliet med-
verkade Eva Eiderström från Göteborg. 
Kampanjmaterial för aktiviteter på 
temat ”Byt till eko!” under vecka 40 
diskuterades och tips och erfarenheter 
utbyttes. Från kretsen deltog Anna 
Bergqvist och Pia Larsson.
Den regionala upptakten i augusti 2015 
kommer att anordnas av Blekinge län.

Restaurering av Barnarpasjön 
Miljökontoret och länsstyrelserna i 
Jönköpings och Östergötlands län 
anordnade i september ett seminarium 
med föreläsningar och demonstration 
av tekniska lösningar för att komma 
till rätta med övergödningsproblem i 
Barnarpasjön.  
Från kretsen deltog Pia Larsson. 

Samtal om framtida miljöpolitik 
Socialdemokraterna inbjöd i slutet av 
maj miljöorganisationer i kommunen 
till ett samtal om kommunens framtida 
miljöpolitik.  
Kretsen representerades av Pia Larsson.

Munksjön 
Kretsen har lämnat synpunkter till 
konsultföretaget Ramböll i ett samråd 
enligt miljöbalken på uppdrag av Tolust 
Ett AB. Utredningen avsåg en planerad 
utfyllnad av Munksjön på 8 400 m2 för 
park samt gång- och cykelväg. 
Kretsen har därefter lyft frågan om 
sanering av Munksjön till politiker både 
i kommunens Naturvårdsgrupp och i 
enkät inför valet. 
Pia Larson har representerat kretsen i 
seminarium om fördjupad riskbedömning 
för Munksjön, där konsultföretaget 
Golders Associates redovisade fem 
års provtagningar i sjön på uppdrag av 
kommunen och länsstyrelsen.
Rocksjön 
Tillsammans med Rocksjögruppen, 
Huskvarna och Bankeryd har kretsen 
överklagat bygglov för nybyggnad av 
kanotstadion vid Rocksjön, först till 
länsstyrelsen och därefter till mark- och 
miljödomstolen. 
Domstolen har nekat föreningarna 
talerätt i ärendet.
Kretsarna har också överklagat kommun- 
fullmäktiges beslut om tillägg till 
föreskrifter och skötselplan för Natur-
reservatet Rocksjön. 
Länsstyrelsen har avslagit överklagandet.

Yttranden 2014



Kontakt med allmänhet 
och medlemmar 
Kretsnytt med kallelse  
till årsstämman 
Utges årligen, innehåller kallelse, 
verksamhetsberättelse och kretsens 
aktivitetsprogram. 

Programbladet 
Utges årligen med kretsarna i  
Bankeryd och Huskvarna-Gränna.

Hemsida 
Här finns aktuell information om 
vårt program, yttranden i viktiga 
miljöfrågor, kontaktpersoner i  
styrelsen och fotogalleri.  
jonkoping.naturskyddsforeningen.se

Facebook 
Gilla vår facebooksida!  
facebook.com/  
naturskyddsforeningenjonkoping

Insändare 
En insändare gällande kemikalier 
har införts i Hallpressens tidningar. 
Inför Miljövänliga veckan skickades 
ett pressmeddelande till media med 
information om temat och kretsens 
olika aktiviteter.

Studiefrämjandet 
Kretsen samarbetar med Studie-
främjandet, där Naturskydds- 
föreningen är medlemsorganisation.

Inventering John Bauers park 
Då Rocksjöreservatet bildades år 
2010 valde Jönköpings kommun att 
inte inkludera John Bauers Park i 
reservatet. Önskemålet är att  
området ska ingå i reservatet.
På uppdrag av Rocksjögruppen och 
kretsen har biolog Anders Ahlstrand 
under året inventerat ryggradslösa djur, 
s.k. evertebrater i John Bauers park. 
Inventeringen har resulterat i några 
anmärkningsvärda och sällsynta 
arter, såsom glanskivsnäcka, post-
hornssnäcka, sumpkaparspindel och 
smalsektorspindel. Rödlistade arten 
almsnabbvinge har påträffats.
Projektmedel har sökts och erhållits  
från Naturskyddsföreningen Riks 
och, via förslag från kommunen, 
LONA-bidrag från länsstyrelsen. 
Projektet beräknas pågå till 
2015/2016.

Politiska frågor inför valet 
Naturskyddsföreningens tre kretsar 
inom Jönköpings kommun konstaterade 
ett bristande intresse för lokala miljö- 
frågor i valdebatten.  
För att öka intresset formulerades 
sex aktuella frågor till de åtta 
politiska partierna representerade i 
kommunfullmäktige. 
Svaren publicerades på webben och 
i en artikel i Jönköpingsposten.  

Projekt 2014



Bokslut för år 2014

Verksamhetsberättelsen inklusive bokslut är godkända av styrelsen 10 februari 
Jeanette Eld, ordförande i Jönköpingskretsen

Ingående balans 2014-01-01
Kassa
Bankkonto
SHB Räntefond
Summa

Intäkter
Återbäring SNF-riks
Försäljning
Projekt inv. JB-park
Räntor
Värdeökn. Räntefond
Summa

Utgifter
Mötesverksamhet
Terminsprogram
Kretsnytt
Porton/Kuvert mm
Reseersättn./ Kursavg.
Projekt  inv. JB-park
Övriga kostnader
Återbetalning Riks
Summa

Överskott
Reserverade medel 
(Proj. inv JB-park 2015)

Årets resultat

Utgående balans 2014-12-31
Kassa
Bankkonto
SHB Räntefond
Summa
1) Värde 2014-01-01: 36 755,65 kr
2) Värde 2014-12-31: 37 086,76 kr 
Ökning:     331,11 kr

21 100,00 kr
0,00 kr
85 500,00 kr (52 500+33 000)
0,00 kr
331,11 kr
106 931,11 kr

-3 956,00 kr
-3 012,00 kr
-4 791,00 kr
-5 250,00 kr
-3 397,00 kr
-52 500,00 kr (delutbetalning)
-3 957,00 kr
-4 218,5 kr (Proj 092-15 Banankontakt 2010)
-81 081,50 kr

106 931,11 kr

 

-81 081,50 kr

25 849,61 kr
33 000,00 kr

-7 150,39 kr

0,00 kr
29 115,17 kr
36 755,65 kr 1)
65 870,82 kr

0,00 kr
54 633,67 kr
37 086,76 kr 2) 
91 720,43 kr

65 870,82 kr

33 000,00 kr

-7 150,39 kr 

91 720,43 kr



14 februari
2 mars
11 mars
12 mars 
18 april 
20 april
25 april
27 maj
4 juni 
12 juni
14 juni
1 augusti 
29 augusti 
5 september 
7 september
19 september
26 sep - 3 okt
14 november
22 november
5 december
19 december
24 januari  2016
17 mars 2016

Program 2015

Se trekretsprogrammet för mer info eller hemsida/facebooksida 
jonkoping.naturskyddsforeningen.se 
facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping

Natursnokarnas vinterspaning 7-12 år
Informationsträff: naturvärden & naturvård
Föreläsning - Varför är kemikaliefrågan på tapeten?
Årstämma Jönköpingskretsen
Fagning av Tabergsängen
Medlemsmingel
Natursnokarnas vårspaning
Natursnokarna Klimatveckan
John Bauerdagen 
Nattskärra, spaning vid Granarpssjön
De vilda blommornas dag
Slåtter på Tabergsängen
European Bat Night
Bergets dag i Taberg
Medlemsmingel
Natursnokarna	spanar	efter	fladdermöss
Miljövänliga	Veckan	-	Byt	till	eko;	fika	&	mellanmål
Natursnokarnas höstspaning
Julmarknad på Ingaryd
Strömsbergs Julmarknad
Tomteland vid Gruvgården 
Vinterfåglar i Jönköping
Årsstämma Jönköpingskretsen


