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Styrelse och arbetsgrupper

Kära medlem!
Det är mycket på gång i Naturskyddsföreningen på alla nivåer - lokalt, på länsnivå, regionalt och på riksnivå. På riksstämman i Uppsala ska vi besluta om en
Framtidsstrategi för föreningen med en vision och nygamla mål. Naturskyddsföreningens vision är ett samhälle anpassat efter naturens förutsättningar.
Fem övergripande målområden ska sammanfatta vad vi strävar efter:
1. Ren luft och begränsad klimatpåverkan
2. Frisk natur i skog och mark
3. Livfulla vatten från källa till hav
4. Miljökloka människor i hållbara samhällen
5. En stark och inflytelserik organisation
Fem förändringsmetoder, som beskriver hur vi ska nå målen, är: naturkänsla,
påverkan, konsumentmakt, mobilisering och samarbete. Jönköpingskretsens
största utmaning är att bearbeta den medlemsenkät vi har skickat ut till 600
medlemmar. Vi vill fånga upp synpunkter på hur vi kan bli bättre i vårt arbete
och tillmötesgå alla som anmält att de gärna vill hjälpa till att förverkliga våra
ambitioner. Vi hörs! Välkomna till ett nytt år med nya möjligheter!
Styrelsen i Naturskyddsföreningen Jönköping
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i Sveriges största miljöorganisation!
B		
Vi söker både dig som vill bli aktiv i någon av våra arbetsgrupper och
dig som vill ingå i styrelsen. För mer information, besök vår hemsida
jonkoping.naturskyddsforeningen.se eller kontakta ansvarig i respektive
arbetsgrupp - se nästa sida.

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 med mera.

STYRELSEN

KEMIKALIE-gruppen

HUT- gruppen

Kontakt: Anders Berthling
Tel: 070-543 82 75
E-post: berthlinga@gmail.com

Arbetar med frågor kring kemikalier
och miljögifter.

Kontakt: Anders Berthling
Tel: 070-543 82 75
E-post: berthlinga@gmail.com

Hållbar Utveckling - verkar för hållbara konsumtionsmönster.

KLIMAT-gruppen (vilande)

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

Huvudsyftet att lyfta frågor som rör
klimatförändringar.

PLAN-gruppen

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

16 april eller 17 september kl. 17:30,
Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6

Kontakt: Ann-Christine Brolin
Tel: 073-413 87 15
E-post:
annchristinebrolin@hotmail.com
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Syftet är att väcka intresset för naturen
hos barn 3-7 år och deras familjer,
genom spännande och roliga möten i
naturen.
Kontakt: Jeanette Eld
Tel: 076-048 50 40
E-post: eldjeanette@gmail.com

NATURVÅRDS-gruppen

Välkommen till mingel

Träffa oss i styrelsen och andra medlemmar. Vi bjuder på fika och
pratar om natur och miljö och hur vi kan skapa ett grönare Jönköping.
Varmt välkommen!

NATURSNOKARNA

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

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

för medlemmar och andra nyfikna!

Kontakt: Magdalena Hellstedt
Tel: 076-317 73 23
E-post: merspa8@gmail.com
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facebook.com/natursnokarjonkoping
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Kallelse till kretsstämma 15 mars 2018
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och
med detta utskick till kretsstämma. Alla gamla och nya
medlemmar är hjärtligt välkomna!

Studiefrämjandet
Rosenbergsgatan 6

Dagordning
1.
2.

Buss 1 och 2. Hållplats: Kilallén.
Parkera på tomten eller vid kyrkogården.

3.
4.

Torsdag 15 mars
kl. 18.30

5.
6.
7.

Program

8.
9.
10.
11.

•

•
•

Vad kan kalfjället erbjuda sommarvandraren? Monica Engstrand
visar ett bildspel från Karesuando
lappmark
Årsmötesförhandlingar
Fika

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kretsstämmans öppnande
Val av ordförande och sekreterare för
stämman
Val av två justerare för stämman
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Verksamhetsberättelse för 2017
Fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av budget för 2018
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för 2018
Val av kretsordförande
Val av ordinarie ledamöter
Val av suppleanter
Val av revisorer
Val av revisorssuppleanter
Val av valberedning
Motioner och propositioner till
stämman
Övriga ärenden

20. Kretsstämman avslutas
Verksamhetsberättelsen publiceras på
www.jonkoping.naturskyddsforeningen.se
samt delas ut på årsmötet!
För löpande information, skicka din
E-post till pia_larsson@swipnet.se med
”Adress” som ämne.
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Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande
redovisning av verksamheten under sitt 63:e verksamhetsår.

Styrelsen

Under år 2017 har det förutom årsmöte hållits åtta protokollförda styrelsemöten i
följande sammansättning:
Ordförande
Anders Berthling

Revisorer
Hans-Werner Stoffers
Jan Sidenvall

Vice ordförande
Ann-Christine Brolin

Representanter för Ingaryds Natur
Tord Brink
Åke Jönsson
Birgitta Nilsson

Kassör
Pia Larsson
Ledamöter
Jeanette Eld
Birgitta Nilsson

Ansvarig hemsida
Åsa Rosén

Suppleanter
Magdalena Hellstedt
Vakant
Sekreterare
Rullande schema bland ledamöterna
Information inför val av styrelsen
Ordförande väljs på ett år, ledamöter väljs på två år, suppleanter på ett år.
I tur att avgå
Anders Berthling
Pia Larsson
Birgitta Nilsson
Magdalena Hellstedt

Medlemsutveckling 2017

Jönköpingskretsen bestod av 1747 medlemmar 31/12 2017 (som jämförelse hade
vi 1705 medlemmar i december 2016 och 1503 medlemmar i december 2015).
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Redovisning av kretsens
sammankomster och aktiviteter 2017
Klimatgruppen

i stadsbiblioteket om höghastighetsbanan. Roger Sivert, projektledare
för höghastighetsbanan LinköpingJönköping-Borås på Trafikverket,
och miljöansvarig Jeanette Svensson
informerade om planerna. Anders, Pia
och Magdalena deltog bland totalt 48
intresserade.

Klimatgruppen har varit vilande under
året, men kretsen har ändå inte varit
inaktiv i klimatfrågan. I april uppmanades medlemmarna att skriva på och
sprida uppropet ”Fortsätt göra biogas
av vårt matavfall i Jönköping!” Uppropet har föranletts av att ledande politiker i Jönköpings kommun har beslutat
att lägga ner biogasproduktionen. Vi
har lärt oss att sortera ut matavfallet,
som blir biogas till både bussar och bilar. Biogasen ersätter klimatförstörande
bensin och olja. Att köra matresterna
till en annan kommun skulle kännas
onödigt och resursslösande. Ännu
värre alternativet att elda upp avfallet.

Den 31 augusti anordnade kemikaliegruppen information om solceller.
Energicentrum medverkade.
Den årliga klimatkonferensen ägde
rum den 28 september på SPIRA och
bjöd på intressanta föreläsningar. Flera
medlemmar passade på att förkovra
sig.

Kemikalienätverket

Den 10 maj anordnade alla Naturskyddsföreningens tre kretsar i kommunen en informationskväll på Fokus
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Gruppen har till största delen ägnat
sina träffar till intressanta föreläsningar
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i olika ämnen. Vi är en kärngrupp på
sju personer som planerar och genomför dessa träffar. De flesta träffarna
riktas till alla Naturskyddsföreningens
medlemmar! Samordnare i gruppen
har varit Charlotta Törnvall Holm och
efter årsmötet i mars Anders Berthling.
Vi har samlats vid åtta tillfällen under
året. De ämnen som tagits upp är bland
annat:

•
•
•
•
•

•
•

HUT-gruppen

Vad händer med våra kläder och
textilier på miljöstationerna?
Human Resource berättade om sin
verksamhet med återvinning av
textil.
Kemikalier i våra kläder. Ebba
Magnusson, Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval Textil föreläste
om kemikalier i kläder och textil.
Solceller – information från Energicentrum.
Östersjön – vi såg en film om övergödning, kemikalier m.m.
Bränslen till bilar; biodiesel, batterier och vätgas – information från

1

Energicentrum.
Kemikaliebanta utan ångest - besök av Jimmy Lindsjö, kemist från
Malmö, som sitter i Naturskyddsföreningens styrelse på riksnivå.
Flera medlemmar deltog också i
den årliga kemikaliekonferensen
den 17 oktober på Högskolan i
Jönköping. Årets tema var byggsektorn.

Gruppen har arbetat med frågor inom
riksföreningens Handla Miljövänligtnätverk. Pia Larsson är kontaktperson
i Jönköpings län. Kampanjen Fräsch på
riktigt - Välj miljömärkt! har för andra
året i rad uppmärksammat kosmetika
och hygienprodukter i badrumsskåpet.
En stor del i kampanjen var Tvålutmaningen, som vände sig till verksamheter och arbetsplatser för att få fler
att välja miljömärkt tvål. En särskild
ungdomssatsning i sociala medier fortsätter även under 2018 på
www.surfejs.se.
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Miljövänliga veckan

Naturvårdsgruppen

Den regionala starten för SmålandBlekinge inför miljövänliga veckan
genomfördes av kretsen den 26 augusti i Jönköping. David Gunnarsson
från Bra miljöval-kemiska produkter
föreläste. Pia berättade om kommunens tvålundersökning föregående år.
Vi lärde oss att tillverka eget läppbalsam. I upptakten deltog Ann-Christine
Brolin, Magdalena Hellstedt, Elisabeth
Lundberg och Pia Larsson.

Pia Larsson, Ann-Christine Brolin och
Magdalena Hellstedt har deltagit i det
kommunala Naturvårdsrådets möten.
Ett möte i fält förlades till betesmark
söder om Häggebergs Vattenverk, där
kommunen i samarbete med Hushållningssällskapet testar en metod att bli
av med jätteloka genom bete med får.
Försöket, som är ett LONA-projekt,
startade 2016 och ska pågå minst till
2018. Beteshagen har höga naturvärden genom nu friställda jätteekar och
andra träd i området. Resultaten är
lovande och fåren håller nere jättelokan - ingen blomning har skett i
betesområdet. Fältmötet fortsatte till
Strandängen, där etapp 2 av bebyggelsen kräver en ny tillfartsväg under
järnvägen. Föreslagen placering kommer inte att beröra barnens skolskog i
närheten.

Lokalt under vecka 40 genomfördes
aktiviteter under Höstmarknad i Jönköping City i samarbete med butikskedjan Lagerhaus, som säljer en del Bra
Miljöval-märkta produkter. Anders,
Elisabeth, Magdalena och Ann-Christine fanns på plats utanför butiken på
Östra Storgatan, delade ut informationsfoldrar och erbjöd förbipasserande att testa ett lyxigt läppbalsam och få
recept på hur man tillverkar det själv.
Pia satte upp en miniutställning under
Hälsoveckan i entrén till Jönköpings
stadsbibliotek på temat varför Miljömärkta hygienprodukter är bra för din
hälsa och miljön. Under miljövänliga
veckan genomfördes skyltning och
information på kooperativet Bikupans
butik på Tändsticksområdet.

1

Frågor som tagits upp i naturvårdsrådet under 2017 är bland annat
ekosystemtjänster, nya naturreservat,
pågående detaljplaner, häckfågelinventering vid Rocksjön, plan för friluftsliv,
naturvärdesinventering vid Granarp
och audioguide i Bondbergets naturreservat. Kommunens skogsansvarige Anders Strand har utförligt gått
igenom kommunens planer för skogsskötsel. Miljöstrateg Annelie Wiklund
har redovisat kommunens miljömålsarbete, Helen Bjurulf har berättat om
arbetet med ny grönstrukturplan, som
ska innehålla en inventering också av
sociala kvalitéer. Den fortsatta inriktningen med samarbetet om foldern
Guidningar i naturen, som funnits i 10
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Plangruppen

år, har föranlett två workshoppar med
föreningsaktiva. Pia och Anders har
deltagit i var sin.

Föreningens främsta intresseområden
när det gäller planfrågor rör naturvärden, men även kommunala samhällsplaneringsfrågor som infrastruktur,
bebyggelseutveckling, cykelvägar etc.
tas upp. Vi ser gärna fler medlemmar
i Plangruppen. Yttranden i överklagningsärenden och i planfrågor kräver
ofta ganska mycket tid för att sätta sig
in i ärenden, delta i samrådsprocesser
och att skicka in skriftliga synpunkter.
Vi måste därför begränsa oss i urvalet
av planer.

Medlemmar har under året hört av sig
och velat att kretsen agerar i specifika
frågor. Vi har fört dialog med länsstyrelsen och kommunen om att använda sibirisk lärk eller ek i stället för
tryckimpregnerat virke till spänger i
naturreservat. Kommunens naturreservatsförvaltare Anna Fogelberg menar
att tryckimpregnerat har förbättrats
genom användning av kopparsalter,
och att lärk eller ek skulle bli dyrare, ha
större underhållskostnader och kortare
livslängd. Avskjutning av kajor kom
upp genom att en medlem hävdat att
kajorna äter andra fågelungar. Miljökontoret menar att kajorna gynnas av
stadsmiljön med många uteserveringar
och matning av änder vintertid, och
att det inte skulle märkas nämnvärt att
skjuta av kajor.

Vi har yttrat oss i samrådsskedet
beträffande nybyggnation i Lilla Åsa.
Det är hyresbostäder som ska byggas
i ett skogsområde som ligger mellan
Åsasjön och befintliga villor. Det finns
inga speciella naturvärden i området.
Området är dock mycket frekventerat
av föreningsliv och friluftsaktiviteter.

Klas Balkhed, Barbro Jern, Lennart Gustavsson, Hans Fransson,
Barbro Bengtsson och Per Olof Jern. Foto: Klas Balkhed

Tabergs Bergslags Hembygdsförening fick kommunens naturvårdspris för 30 års idog
skötsel av ängen på Tabergs västra topp.
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Vi har tyckt att det blir en onödigt hög
exploateringsgrad och föreslagit lite
färre hus. Vidare har vi framhållit att
det inte bör vara parkering på båda
sidorna av husen, utan att någon sida
ska vara bilfri och mera barnvänlig.
Tillsammans med Bankerydskretsen
har vi överklagat stadsbyggnadsnämndens beslut att i strid mot skötselföreskrifterna tillåta paddling i Rocksjöån
och Simsholmskanalen i naturreservatet Rocksjön. Två naturturismföretag
har getts dispens och tillåtelse att på
prov under två års tid paddla i de mest
ömtåliga delarna av reservatet efter 15
juli. Enligt tillägg till reservatets ordningsföreskrifter 2015 är paddling inte
tillåten innanför begränsningslinjer
markerade på karta (skyddszoner för
strandmiljöer) under kanotsäsongen 1
april – 30 september.
Vi menar att dispensbeslutet motverkar
syftet med reservatet och vi motsätter oss fortsatt fler störningsmoment
för främst sjöfåglarna. Naturreservatet
har dubbla syften, och dispensbeslutet
gynnar ensidigt syftet att tillgodose rekreations- och friluftslivsbehov på bekostnad av syftet att bevara tätortsnära
natur vid Rocksjön. Med planerade
flera hundra lägenheter på båda sidor
om Odengatan ökar trycket på Rocksjön med omgivningar från boende
som behöver rekreation och utevistelse.
Det blir allt svårare att sköta reservatet
på ett sätt som ökar den biologiska
mångfalden och arternas livskraft. Vi
har därför yrkat på att Länsstyrelsen
upphäver stadsbyggnadsnämndens
beslut.

Natursnokarna

Natursnokarna är en verksamhet för
barn i åldern 3–7 år tillsammans med
föräldrar eller någon annan vuxen.
Tanken är att tillsammans upptäcka
naturen och väcka intresse för natur
och miljö. Under 2017 har det varit tre
träffar och ett event tillsammans med
IKEA.
Den 13 april var Natursnokarna
inbjudna till IKEA och hade ett öppet
event i varuhuset med ”gissa bajset”, skapa egna naturtavlor, djurens
hopplängd och knoppar. Den 22 april
spanade vi efter vårens fåglar. Till vår
hjälp hade vi en guide från Jönköpings
fågelklubb och vi fick se många fåglar.
Speciellt spännande var att vi fick möjlighet att se en ägretthäger i Rocksjön,
men vi såg även svanar, skrattmås och
dopping. Vi lyssnade även på fågelläten
och fikade vid fågeltornet vid Rocksjön.
Den 23 september var vi i Tabergsgruvan och spanande efter fladdermöss. 13 barn och 16 vuxna deltog.
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Övriga aktiviteter
29 januari Vinterfåglar

Gruvbesöket leddes som vanligt av vår
kanonduktiga guide som heter Ingrid
Svalander, och hon berättade även om
berget och om bergsfrun. Vi såg fyra
fladdermöss som satt på vägg och tak.
Efteråt fikade vi.
Den 11 november var det dags igen för
natursnokarnas höstspaning och denna
gång samlades vi vid Åsasjön i Norrahammar. En kall och väldigt blåsig dag,
men många lyckades ändå komma,
och vi gjorde stora såpbubblor, bakade
krabbelurer, grillade korv och gjorde
även denna gång naturtavlor av material som finns i naturen.

Värvarteamet

Naturskyddsföreningen arbetar året
runt med att rekrytera fler månadsgivare och medlemmar. Det sker bl.a.
genom att anställa värvarteam som
arbetar med metoden Direktdialog.
Alla genomgår en grundläggande
utbildning och delar Naturskyddsföreningens kärlek till naturen och vårt
brinnande engagemang för en friskare planet. Det har gått bra att värva
månadsgivare i Jönköpings kommun.
Under hösten har vi därför fått ett nytt
team till Jönköping, som har knackat
dörr. Det leds av Fanny Berglund.

Sista söndagen i januari samlades
ett 20-tal personer vid kyrkogården
i Liljeholmsparken för att titta på
vinterfåglar under en längre vandring
utmed sjöar och vattendrag. Liljeholmskanalen bjöd på många arter, bl.a.
smådopping, sothöna och vigg. Nästa
anhalt för gruppen var Rocksjön och i
John Bauers park studerades småfåglar. Ett antal domherrar visade vackert
upp sig. Vandringen gick vidare längs
spängerna bort mot Rocksjöån där
en raritet, kungsfiskare, hade skådats
tidigare under dagen. De som var
tålmodiga i kylan fick lön för mödan
när kungsfiskaren dök upp igen. Totalt
sågs 20 arter under dagen. Detta var ett
samarrangemang med Jönköpings fågelklubb och ansvarig var Leif Jansson.

16 mars Kretsens årsstämma

Anders Berthling återvaldes till ordförande. Agnes Vungi avtackades som
styrelseledamot efter fyra år. Värvarteamet fick ett särskilt tack för sitt lyckade
arbete med att värva nya medlemmar
och månadsgivare. Miljöstrateg Annelie Wiklund berättade om kommunens
arbete med programmet för hållbar
utveckling - miljö.

3 april Medlemsmingel

Agnes Vungi informerade om Stora
Bytardagen, och vi fördelade ut en del
arbetsuppgifter på de medlemmar och
styrelseledamöter som lovat komma
och hjälpa till. En volontär hade anmält
sig via facebook.
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20 april Årsmöte i Ingaryds Natur

Årsmöte hölls på Ingaryds gård.
Ann-Christine, Pia och Magdalena
var kretsens ombud. Roland Gunnarsson i Ingaryds Vänner redogjorde för
skötseln av gården. För ombyggnadsoch renoveringsarbete har tecknats
ytterligare ett skuldebrev (nr 3), vilket
avser renovering av potatiskällaren och
uppsättning av hängrännor på drängstugan.
Bland genomförda verksamheter
framhölls särskilt det stora intresset att
få komma med i vandringsgruppen.
Detta leder till nya ”arbetsföra” medlemmar i Ingaryds Vänner. Ordföranden Jan-Olof Berlin berättade avslutningsvis om processen och tankarna
då Naturskyddsföreningens kretsar för
20 år sedan bildade Ingaryds Natur
och förvärvade fastigheten Ingaryd.
Den idoga kassören Birgitta Nilsson
fick motta en blomsterbukett liksom
dagens 70-årsjubilar Marianne Ek.

22 april Stora Bytardagen

Bytardagen blev en succé med mer
än 1000 besökare. Evenemanget
genomfördes i samverkan mellan
Naturskyddsföreningen Jönköping,
Jönköpings kommun, Jönköpings
läns museum och Jönköpings läns
Hemslöjdsförbund. Förutom vårt eget
klädbyte fanns bokbyte, växtbyte, leksaksbyte, materialmarknad, återbruksworkshop och eko-reko-fika.
Frilansande stylisten Angelica Olai,
född och uppvuxen i Jönköping, gav
stylingtips och medverkade i mannekänguppvisningen. Arbetsgruppen var
nöjd och vill fortsatt ha aktivitet både
höst och vår.

6 maj Fladdermusspaning i gruvan
15 personer deltog i gruvvandringen
under guidning av Hans Fransson.
Fyra taigafladdermöss (Brandts fladdermus) sågs sovande i gruvtaket.
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9 juni Nattskärror vid Granarpssjön
Två personer deltog i spaning efter
nattskärra. Vandringen var mycket
lyckad. Vi hörde flera nattskärror.

2 september Bergets Dag

Härligt väder, nytt tält och bra placering nära scenen bidrog till många
intresserade besökare. Vi informerade
om kampanjen ”Fräsch på riktigt – Välj
miljömärkt” och den som ville fick
testa lyxigt läppbalsam att göra själv.
Försäljningen av naturböcker och spel
gick bättre än vanligt.

11 september Medlemsmingel

Pia berättade om innehållet i den
regionala upptakten för Miljövänliga
veckan och kampanjen ”Fräsch på
riktigt”. Därefter fick alla prova på att
tillverka eget läppbalsam. Avslutning
med fika. En ny medlem till kemikaliegruppen, Fanny från värvarteamet och
Elisabeth minglade med styrelsen.

26 november Julmarknad på Ingaryd

Julmarknaden på Ingaryd arrangerades
traditionsenligt med tipspromenad,
försäljning, lotterier, utställning och
kaffeservering. Lite lättare frågor på
tipsrundan i år efter klagomål. Två personer hade 12 rätt. Elisabeth och Pia
huttrade i det kalla duggregnet.

9 december Strömsbergs julmarknad
Gott om både försäljare och besökare
på den gemytliga julmarknaden. Naturskyddsföreningen fick en bra plats
i magasinet. Vi sålde mest av luppburkar, pussel och kortspel med vilda djur.
Populärt också med lokalproducerad
honung. Kanske sista gången julmarknaden fick använda magasinet. Kommunen har sålt byggnaden.
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Representation

Referensgrupp 2 - program för hållbar
utveckling i Jönköpings kommun

Kretsstyrelsekonferens 25 februari
Representanter från de 14 kretsarna
i Jönköpings län träffades på Tallnäs
utanför Skillingaryd för en utbildningsdag, där mycket handlade om
idéutbyte, tips och inspiration.

Länsförbundsstämma 8 april

Länsförbundets kretsar samlades på
Segerstads naturbruksgymnasium i
Reftele för årsstämma. Jönköpingskretsens ordförande Anders Berthling valdes till ny ordförande i länsförbundet.
Antalet medlemmar i länet har under
året ökat till 7 453, en ökning med 837
medlemmar från 2015, vilket är mycket
glädjande. Dominerande frågor under
2017 har varit planerad gruva i Norra
Kärr och försvarets önskemål om
ökade skjutningar i Vättern.

Rikskonferens i Skövde 12-14 maj

Pia Larsson representerade kretsen
och Anders Berthling länsförbundet.
Konferensen handlade mycket om de
nya verksamhetsriktlinjerna (VRL) för
perioden 2018-2022. Det nya begreppet blir Framtidsstrategi. Grupparbeten som förberedelse till föreningens
prioriterade frågor skapade mycket
diskussion och följdes av omröstning.
De tre områden som fick flest röster
var Biologisk mångfald, Klimat och
Vatten - inte minst sötvatten. Beslut
om prioritering av områden tas på
Riksmötet i juni 2018 i Uppsala.

Kommunen miljöstrateg Annelie
Wiklund ansvarar för arbetet med
programmet och till sin hjälp har hon
ett par referensgrupper. Anders deltog
i referensgruppsmöte den 22 maj. Där
diskuterades energi och transporter,
solcellsprojekt, cykelvägnätet, frisk luft,
vatten och ekosystem.

Rotary i Norrahammar 28 augusti

Anders medverkade på ett Rotarymöte
och informerade om Naturskyddsföreningen och pratade om olika miljöfrågor. Rotarymötet hölls på Spånhults
herrgård i Norrahammar.

Debattkväll om trafikfrågor 26
september

Jönköpings-Posten anordnade en
debattkväll på Harrys, om trafikkaoset i Jönköping. Medverkade gjorde
kommunalråd, politiker från regionen,
Cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningen. Anders Berthling medverkade
från kretsen och tog upp två frågor:
bygg spårvägslinjer samt erbjud gratis
kollektivtrafik i likhet med tre andra
kommuner idag.

Regional kretskonferens i Växjö
11-12 november

Den regionala konferensen för Småland och Östergötland låg i år i Växjö
och vi representerades av fyra medlemmar i vår styrelse: Birgitta Nilsson,
Ann-Christine Brolin, Pia Larsson och
Anders Berthling. Vi fick inledningsvis lyssna till ett givande föredrag av
Naturskyddsföreningens nya general-
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sekreterare Karin Lexén. Frågor om
föreningens Framtidsstrategi 20182022 diskuterades livligt i grupper och
i plenum. Flera ändringar föreslogs och
skrevs in direkt i det digitala verktyget
VoteIt. Frågor kring Valet 2018 togs
också upp. Sex representanter från
Riksföreningen och en styrelseledamot
deltog i de olika programpunkterna.
Styrelseledamoten satt i Jokkmokk och
var med via Skype. Hanna Karlsson
från vårt regionala kansli höll ihop det
hela med bravur!

Länsförbundets arbetsgrupper

Inom länsförbundet har startats två
arbetsgrupper under året, dels en om
höghastighetståg och dels en om Vätterns och Sommens vatten (Värna Vätterns och Sommens Vatten). Deltagare
i dessa grupper från vår krets har varit
Magdalena Hellstedt, Ann-Christine
Brolin, Birgitta Nilsson, Agneta Svennebring och Anders Berthling.

Trekretsmöten 30 mars och 20
november

Gemensamma möten har hållits med
de tre kretsarna i kommunen; Bankeryd, Huskvarna-Gränna och Jönköping. De frågor som ventilerats har
varit: Biogas (Huskvarna har skickat en
skrivelse till kommunen i protest över
nedläggningsbeslutet), höghastighetsbanan, gruvan i Norra Kärr, överklagan
av dispensbeslut att tillåta paddling
i Rocksjöån, Eklundshovs ekar och
Strandängen etapp 2, och naturvårdsdiplom. Efter konferensen i Växjö
avhandlades förslaget till Framtidsstrategi och tillvägagångssättet med digitalt

remissförfarande via VoteIt. Gemensamt agerande för att få in natur- och
miljöfrågor i valet 2018 har diskuterats.
Riks har tagit fram ett ”metodkit” som
stöd för att driva lokala hjärtefrågor
eller frågor i valet. I Växjö förevisades
arbetsredskapet och Pia gav ett exempel på hur det kunde användas på
frågan om att inte bygga på åkermark.
Mötet repeterade de sex frågorna vi
ställt valet 2014, och som behandlade
kollektivtrafik, naturreservat, ekologiska råvaror, hot mot skyddsvärd natur
(gruvan i N Kärr och Taberg), sanering
av Munksjön samt sanering av mark
för bebyggelse. En uppföljning av vad
som hänt fördelades på kretsarna.
Gemensamt kretsprogram och gemensam föreläsning i Fokus om hoten mot
Vättern är andra frågor som kommit
upp. Infor länsförbundets jubileumsskrift har Jan-Olof Berlin och Uno
Björkman träffats för att bestämma
hur mycket av länsförbundets historia
som ska tas med. Pia har bidragit med
en artikel om 12 år med konsumentmaktsfrågor i Jönköpingskretsen

Femkretsmöte 7 september

På initiativ från länsförbundet inbjöds
alla fem kretsarna i södra Vätterbygden
till ett gemensamt möte. Kretsarna
från Huskvarna-Gränna, Jönköping,
Bankeryd, Habo och Mullsjö träffades i Bankeryd, där ordföranden i
kretsen PerJonas Andersson var värd.
Varje krets fick rapportera kort om sin
aktuella verksamhet. Tankar inför valet
2018 föranledde Jönköping/Huskvarna/Bankeryd att berätta om valet 2014,
då sex frågor ställdes till fullmäktiges
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partier om natur och miljö. Tanken är
att följa upp och se vad som hänt inför
nästa val. Hoten mot Vätterns vatten
intresserar alla fem kretsarna; Gruvan
i Norra Kärr, försvarets skjutningar,
utsläpp från industrier, plastpartiklar
i vattnet m.m. diskuterades. Avslutningsvis informerade Anders Berthling
om kommande aktiviteter och om
kretsarnas möjlighet att söka medel
från länsförbundet till egna projekt och
aktiviteter.

Dag Hammarsköldstiftelsen

Bokslut för år 2017

Tabergsgruvan

Behållning vid årets början
Kassa			0,00
Bankkonto 			35 660,57
SHB Räntefond
		37 117,56 1)
Summa			72 778,13		 72 778,13
Reserverade medel från 2015 inv. John Bauers Park				- 23 000,00

Länskontakt Handla Miljövänligt

Ingaryd

Nätverket Handla Miljövänligt är öppet
för alla intresserade medlemmar i hela
landet. Varje län har en kontaktperson
för nätverket. Pia Larsson, Jönköpingskretsen, är länets kontaktperson.

Regional kontaktperson
för Bra Miljöval

Pia Larsson kontrollerar internt miljöarbete och miljömärkt sortiment
i Bra Miljövalbutiker på uppdrag av
Riksföreningen. I Jönköping ingår fyra
Willys-butiker i certifieringssystemet.
Kontroll har under året också gjorts i
Huskvarna.

Naturskyddsföreningens
länsförbund i Jönköpings län

Anders Berthling är ordförande i
länsförbundet och representerar också
Jönköpingskretsen i styrelsen.

Sofia Mild har varit kretsens representant i stiftelsens styrelse. Sedan hon
flyttat till Stockholm är platsen vakant.
Kretsen samarbetar med Tabergsgruvan som arrangerar bland annat
gruvvisningar och har ett geologirum.
Vill du bli gruvguide? Kontakta Hans
Fransson, 072-3124554.

www.gruvan.nu

Ingaryds gård, som ägs av Jönköpingsoch Huskvarnakretsarna har ett
naturreservat med stor artrikedom.
Aktiviteter ordnas av Föreningen
Ingaryds Vänner. Kontaktpersoner
är Roland Gunnarsson, 070-3892729
och Inga-Lill Björkquist, 070-7191767.
www.ingarydsvanner.ingaryd.se och

www.ingaryd.se

Vi har under året kommunicerat med
medlemmar och allmänhet genom
kretsnytt, programbladet, medlemsbrev en gång per månad, hemsida och
facebook. För månadsbrev - maila din
E-post till pia_larsson@swipnet.se,
med ”Adress” som ämne!
Kretsen samarbetar med Studiefrämjandet, där Naturskyddsföreningen är
medlemsorganisation.

Inkomster
Återbäring SNF-riks
Räntor
Värdeändring Räntefond
Summa

24 560,00
0,00
-38,50
24 521,50

24 521,50

Utgifter
Mötesverksamhet
-4 240,21
Kretsprogram
-2 406,00
Kretsnytt
-7 063,00
Porton/Kuvert mm
-6 322,38
Reseersättningar/Kursavg.
-5 229,50
Utfärder inkl. Natursnokarna
-940,00
Övriga kostnader
-3 369,35
Summa
-29 570,44

-29 570,44

Underskott 		

-5 048,94

Reserverade medel 2017 (33 000,00 - 10 000,00) 				 23 000,00
(Projekt inv. John Bauers Park)
Årets resultat		
-5 048,94			 -5 048,94
Behållning vid årets slut
Kassa			0,00
Bankkonto			30 650,13
SHB Räntefond 			37 079,06
Summa			67 729,19		 67 729,19
Räntefond
1) Marknadsvärde 2017-01-01:
2) Marknadsvärde 2017-12-31:
Minskning:

37 068,80
37 079,06
-38,50

Föreningen Ingaryds Natur

Birgitta Nilsson, Tord Brink och Åke
Jönsson har varit Jönköpingskretsens
representanter i Ingaryds Natur. Åke
har avsagt sig återval. Styrelsens förslag
till ersättare är Elisabeth Lundberg.
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Jönköping 2018-01-15
Naturskyddsföreningen i Jönköping
Anders Berthling			
Pia Larsson
Ordförande			Kassör
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Program 2018
23 januari
28 januari
20 februari

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Agnes Vungi
Vinterfågelvandring vid Liljeholmskanalen och Rocksjön
Vättern som dricksvattenkälla – vårt viktigaste livsmedel
Marie Wikander-Ederfors, utredn.ingenjör, Jkpg kommun
5 mars
Besök på nya REKO-shoppen på M2-center i Jönköping
15 mars		
Årsstämma med Jönköpingskretsen
26 mars		
Gruvan i Norra Kärr och andra hot mot Vättern. Olle Holmstrand
7 april		
Länsförbundsstämma och 50-årsjubileum
14 april		
Stora Bytardagen med klädbyte på Länsmuséet
16 april		
Mingel för medlemmar och andra nyfikna
21 april		
Natursnokarna vårspanar
5 maj		
Strömsbergsvandring – Natur och kultur
15 maj		
Informationshantering kring miljöfrågor. Jimmy Lindsjö, Lund
22 maj 		
Biologiska mångfaldens dag – dagfjärilar i Taberg
2 juni		
Natursnokarna håvar i Vattenledningsparken
15-17 juni
Riksstämma i Uppsala. Alla medlemmar är välkomna
5 augusti
Ängsslåtter. Instruktion i att använda lie vid slåtter.
25 augusti, ev. Regional upptakt i Kalmar län inför Miljövänliga veckan
1 september
Bergets dag i Taberg
17 september Mingel för medlemmar och andra nyfikna
22 september Natursnokarna spanar efter fladdermöss
29 sept - 7 okt Miljövänliga veckan, vecka 40
10 november Natursnokarna höstspanar
25 november Julmarknad på Ingaryd
8 december
Strömsbergs julmarknad
2019
27 januari
14 mars		

Vinterfåglar
Årsstämma med Jönköpingskretsen

Se trekretsprogrammet för mer info, eller vår hemsida & Facebook:
jonkoping.naturskyddsforeningen.se
facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping
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