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Kära medlem! 
Här kommer några glimtar från vår verksamhet 2018. 

Den lokala diskussionen om olika miljöfrågor har varit livlig, inte minst i media, och vid ett flertal 

tillfällen har journalister från Jönköpings-Posten, Jönköpingsnytt och SVT, hört av sig och vill höra 

vår ståndpunkt om bl. a  

 att köra paddanbåtar i kanalerna runt Rocksjön, 

 gratis kollektivtrafik, 

 Vätterns vatten inför konferens med åtta olika miljö- och intressegrupper i oktober på Visingsö, 

 provborrningar inom naturreservatet Taberg. 

 I Taberg hade vi en samling tillsammans med Hembygdsföreningen i mitten av oktober, och vi 

uppmanar fortfarande människor att skriva på protestlistor mot provborrningar. I Tabergsfrågan har 

vi fått hjälp och stöttning av en jurist från vårt Rikskansli, och kommer att få det även framöver om 

det behövs. Vi har också fått ovärderlig hjälp av Naturskyddsföreningens expert på gruvfrågor Olle 

Holmstrand, doktor i teknisk geologi och professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik på 

Chalmers. 

Klimatintresset fick förnyad kraft i slutet på året som en följd av klimatmötet i Polen. Vi har bl. a 

haft insändare i JP samt flera medlemmar som deltagit i manifestationer utanför Rådhuset på 

fredagar kl. 12-13. Flera har också hört av sig och vill vara med i Klimatgruppen som vi har för 

avsikt att återstarta i början av 2019! 

Många hör av sig och vill veta mera, inte bara journalister! Vi tror att fler och fler "vaknar upp" och 

blir mer medvetna om miljöns sårbarhet efter bl. a den rekordvarma sommaren och alla bränderna 

här i Sverige. 

Nu vill vi också tacka Dig som medlem, att Du stöttar oss. Utan medlemmar ingen organisation! 

"DET MINSTA VI KAN GÖRA ÄR SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT!" citat från Pär Holmgren, 

meteorolog och samhällsdebattör. Välkommen till ett nytt 2019 och arbetet med att värna om vår 

planet, där ekologiska hänsyn måste komma före kortsiktig ekonomisk vinning. 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jönköping 

 

Bli aktiv i Sveriges största miljöorganisation! 

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 http://jonkoping.naturskyddsforeningen.se eller kontakta 

ansvarig i respektive arbetsgrupp - se nästa sida. 

 
Välkommen till mingel  
för medlemmar och andra nyfikna! 

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

Ta chansen att träffa oss i styrelsen och andra medlemmar. Vi bjuder på fika och pratar om natur 

och miljö och hur vi kan skapa ett grönare och skönare Jönköping. Varmt välkommen! 

http://jonkoping.naturskyddsforeningen.se/


Styrelse och arbetsgrupper 2018 
 

Föreningens program och aktiviteter genomförs i ett antal arbetsgrupper som arbetar 

självständigt under styrelsen. Styrelsen sammanträder regelbundet och ansvarar för 

föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen representerar föreningen i olika 

sammanhang, agerar remissinstans i kommunala frågor med mera. 

Styrelsen har haft följande medlemmar: Anders Berthling, Ann-Christine Brolin, 

Birgitta Nilsson, Pia Larsson och Jeanette Eld. Som ersättare har ingått Sarah Forsén, 

Magdalena Hellstedt och Per-Olof Dahlin.  
 

 
STYRELSEN 
Kontakt: Anders Berthling 

Tel: 070-543 82 75 

E-post: berthlinga@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: Ann-Christine Brolin 

Tel: 070-819 95 87 

E-post: annchristinebrolin@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

KEMIKALIE-gruppen (vilande 2019) 
Arbetar med frågor kring kemikalier 

och miljögifter. 

Kontakt: Anders Berthling  

E-post: berthlinga@gmail.com  

 

KLIMAT-gruppen (återstart 2019) 
Huvudsyftet att lyfta frågor som rör 

klimatförändringar. 

Kontakt: Per-Olof Dahlin, 

E-post: pod@telia.com   

Tel: 070-592 54 48 

Magdalena Hellstedt  

E-post: merspa8@gmail.com 

 

NATURSNOKARNA 
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 

facebook.com/natursnokarjonkoping 
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Kallelse till kretsstämma 14 mars 2019 
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och med detta utskick till 

kretsstämma. Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna! 

 
 

Studiefrämjandet 
Rosenbergsgatan 6 
 

Buss 1och 2. Hållplats: Kilallén.  

Bilister kan parkera på tomten eller  

vid kyrkogården. 
 

Torsdag 14 mars kl. 18.30 
 

Program 
 
 Sofia Lantz från FridaysForFuture  

Jönköping redovisar det Medborgar-

förslag som har överlämnats till 

kommunfullmäktige med förslag om 

hur Jönköpings kommun bör stärka 

sitt engagemang i klimat-

omställningen. 

 

 Årsmötesförhandlingar 

 

 Fika 

 

 

 

  Dagordning 
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 2018 

7. Fastställande av resultat- och 

balansräkning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av budget för 2019 

11. Fastställande av antal styrelse-

ledamöter och suppleanter för 2019 

12. Val av kretsordförande 

13. Val av ordinarie ledamöter 

14. Val av suppleanter 

15. Val av revisorer 

16. Val av revisorssuppleanter 

17. Val av ledamöter i Ingaryds Natur 

18. Val av valberedning 

19. Motioner och propositioner till 

stämman 

20. Övriga ärenden 

21. Kretsstämman avslutas 
 
 
 

Verksamhetsberättelsen publiceras på 
föreningens webbsidor 
http://jonkoping.naturskyddsforeningen.se 

samt delas ut på årsmötet! 
 
Om du vill ha kontinuerlig information 
via e-post måste vi ha din mejladress! 



Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning för 

verksamheten under sitt 64:a verksamhetsår. 

 

Styrelsen 

Under år 2018 har det förutom årsmöte hållits sju protokollförda styrelsemöten i följande 

sammansättning: 

 

Ordförande   

Anders Berthling 

 

Vice ordförande  

Ann-Christine Brolin 

 

Kassör 

Pia Larsson 

 

Mötessekreterare    

Birgitta Nilsson  

 

Ledamot 

Jeanette Eld 

 

     

Suppleanter 

Magdalena Hellstedt 

Sarah Forsén 

Per-Olof Dahlin 

 

Revisorer  

Hans-Werner Stoffers 

Jan Sidenvall  

 

Representanter för Ingaryds Natur 

Tord Brink 

Elisabeth Lundberg 

Birgitta Nilsson 

 

Ansvarig hemsida  

Åsa Rosén  

    

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 Magdalena Hellstedt 

Ann-Christine Brolin Sarah Forsén 

Jeanette Eld  Per-Olof Dahlin 

 

Medlemsutveckling 2018 

Jönköpingskretsen bestod av 1777 medlemmar den 31 december 2018 (som jämförelse 

hade vi 1747 medlemmar i december 2017 och 1705 medlemmar i december 2016). 



Redovisning av kretsens  

sammankomster och aktiviteter 2018 

 

Klimatgruppen 

Klimatgruppen har varit vilande på grund av att tidigare aktiva medlemmar slutat vara aktiva av ett 

eller annat skäl. Kretsen har ändå inte varit helt inaktiv i klimatfrågan. Fredagen den 30 november, 

två dagar innan FN:s stora klimatkonferens i Katowice, genomfördes klimatmanifestationer på 

många platser för Parisavtalet och för en snabb utfasning av fossila bränslen. Aktionen samordnades 

av nätverket KlimatSverige. En av kretsens medlemmar tog initiativ till att det också blev en 

manifestation framför Rådhuset i Jönköping. Omkring 25 personer mötte upp, trots kort varsel. 

Manifestationen uppmärksammades både i Sveriges Radio P4 och Jönköpings-Posten. 

Under parollen FridaysForFuture klimatstrejkar Greta Thunberg och hennes vänner vid riksdagen 

varje fredag tills Sveriges koldioxidutsläpp är i linje med Parisavtalet.  I Jönköping har gruppen 

framför Rådhuset fortsatt manifestationerna på fredagar kl. 11-12 och en Facebookgrupp har 

bildats. FridaysForFuture Jönköping administreras av Sofia Lantz. Ett Medborgarförslag har 

överlämnats till kommunfullmäktige med förslag om hur Jönköpings kommun bör stärka sitt 

engagemang i klimatomställningen. Flera gruppdeltagare är medlemmar i Naturskyddsföreningen. 

 

Kretsen har planerat en nystart för den vilande klimatgruppen under 2019 med start den 30 januari i 

Fokus på stadsbiblioteket. Kontaktperson för klimatgruppen, Per-Olof Dahlin, har skrivit en 

insändare om överkonsumtion och klimatpåverkan inför Black Friday.  

 

              

 

Kemikaliegruppen 

Gruppen har till största delen ägnat sina träffar åt intressanta föreläsningar i olika ämnen. De flesta 

träffarna har riktats till alla Naturskyddsföreningens medlemmar. I början av året inbjöds Agnes 

Vungi, som jobbar åt Naturskyddsföreningen på riksnivå men bor i Jönköping. Hon gav oss mer 

kunskap om AGENDA 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. I maj var ämnet Informations-

hantering kring miljöfrågor under medverkan av Jimmy Lindsjö, kemist från Lund, som delade med 

sig av sina erfarenheter kring den svåra konsten att nå ut med information om miljöfrågor. 

Samordnare i gruppen har varit Anders Berthling. Efter vårens sista föreläsning har gruppen beslutat 

att ta en paus. 



 

 

HUT-gruppen 

Gruppen har arbetat med frågor inom riksföreningens Handla Miljövänligt-nätverk. Pia Larsson är 

kontaktperson i Jönköpings län. Temat Ta vara på det du har har under året kanaliserats i 

kampanjen Fixa grejen. Naturskyddsföreningen vill uppmuntra människor till att ta vara på saker 

och laga och reparera mera, för miljöns och klimatets skull. I Sverige har vi en hög konsumtion av 

nya prylar. Vi köper nytt, byter ut och slänger i alldeles för högt tempo. Ett ohållbart beteende som 

kräver för mycket resurser och alstrar avfall och klimatpåverkan. 

Kretsen deltog i Stora Bytardagen på Länsmuséet med klädbyte (i samarbete med Erikshjälpen) och 

information om hur vi svenskar konsumerar kläder. Vi frestas lätt att handla nytt och shoppar kläder 

och textil som aldrig förr, 13 kilo per person och år. Bara ett kilo är återanvänt och fem kilo slängs i 

soporna. Snabbmodet och nya modetrender hotar miljön genom klädindustrins förbrukning av stora 

mängder vatten, kemikalier och energi.  

 

Klädbytardagar ligger i linje med idén att ta vara på det vi har. I Jönköping har klädbytet utökats 

med byte av andra saker, som växter, böcker, garn och konst genom samarbetet med Jönköpings 

läns hemslöjdsförbund, kultur- och fritidsförvaltningen och Länsmuséet. Våra medarrangörer bjöd 

också på mannekänguppvisning, hip-hopdans och kroknings- och virkningsworkshop. Stora 

Bytardagen på Länsmuséet drog 852 besökare och 324 plagg bytte ägare. Ett roligt arrangemang 

tyckte både medverkande och besökare. 

 

 

Foto: Michael Joelsson, JP 



Miljövänliga veckan – Fixa grejen 

Den regionala starten för Småland-Blekinge inför miljövänliga veckan genomfördes i Kalmar. 

Jessica Andreasson, samordnare för Handla Miljövänligt-nätverket, medverkade från Riks och gav 

oss bakgrundsfakta, kampanjmaterial och tips för genomförande. I upptakten deltog från kretsen Pia 

Larsson. Lokalt under vecka 40 genomfördes på nytt en bytardag på Länsmuséet med workshoppar 

på fixartemat. Samverkan hade utökats med Cykelfrämjandet och en möbelsnickare. Här kunde man 

lära sig laga kläder, göra tygtryck, laga sina trägrejer, fixa cykeln m.m. Birgitta, Magdalena och 

Sarah höll i workshoppen med tillverkning av tygkassar av uttjänta textilier. Ann-Christine och Pia 

skötte informationen och samlade in tips till en fixarlista. Kretsen vill lyfta fram reparatörer och 

fixare genom att kartlägga och lista dessa yrkeskategorier och öka kunskapen om var de finns. Bra 

tips när skor, kläder, elektronik, cyklar och möbler behöver lagas och underhållas. När listan är klar 

ska den läggas ut på hemsidan. Riksföreningen har tagit fram särskilda webbsidor med tips på hur 

man själv kan laga grejer, www.fixagrejen.nu Höstbytardagen drog 606 besökare. 

            

                                       

Vi fick in en del tips på var man kan laga grejer. 

              Tygkassar av en gardin och en duk.  

Naturvårdsgruppen 

Pia Larsson och Ann-Christine Brolin har deltagit i det kommunala Naturvårdsrådets möten. I april 

fick vi möjlighet att ställa frågor till politiker inför det stundande valet. Ett möte i fält genomfördes 

under en vandring längs Dumme Mosse-leden. Anders Strand guidade och visade alla förbättringar 

som kommunen gjort så att fler ska ha möjlighet att ta sig ut i naturen, t ex. barnvagnar och 

rullstolar. 

Kommunen har redovisat arbetet med det nya Naturvårdsprogrammet och Grönstrukturplanen. 

Båda dessa dokument var väl genomarbetade, de var ute på remiss under sommaren och 

Naturskyddsföreningen lämnade in en del synpunkter. Dokumenten finns på kommunens hemsida 

där alla kan ta del av dem. Naturskyddsföreningen har haft uppe frågan om Mikroplaster i 

konstgräsplaner och kommunen har redogjort för vad som görs för att mikroplasterna inte ska sprida 

sig ut i sjöar och vattendrag. Inom fyra år kommer kommunen att byta ut materialet på de 

kommunala planerna till sådant som är miljövänligare. Andra ämnen som diskuterats är invasiva 

arter, olika detaljplaner, skogsskötselfrågor och exploatering av åkermark.  

 

http://www.fixagrejen.nu/


Naturvårdsgruppen har medverkat i genomförandet av ett anta exkursioner: Vinterfågelvandring 

tillsammans med Fågelklubben, Strömsberg – natur och kultur tillsammans med Strömsbergs-

föreningen och fjärilsvandring vid bergets fot i Taberg under den Biologiska Mångfaldens Dag 

 

 

Fikapaus under vandringen på Strömsbergs gård 

 

Medlemmar har under året hört av sig och ställt frågor om djur och natur, och i ett par fall uttryckt 

önskemål om att kretsen agerar i en viss fråga. Under sommaren kom flera samtal, mejl och 

Facebookkontakter om skadade fåglar i olika utemiljöer. Det finns tyvärr inte så mycket att göra i 

sådana fall, utan att låta naturen ha sin gång. Hur grymt det än kan låta är det mest barmhärtiga att 

avliva fågeln. Trädfällning i Vattenledningsparken har också orsakat flera upprörda telefonsamtal. 

Det finns också ett latent hot för de skyddsvärda tallarna vid entrén till Stadsparksvallen liksom mot 

landets näst största gran på norra sidan av arenan. Coloradogranen som mäter 569 cm i omkrets och 

är 43 meter hög är planterad i slutet av 1800-talet i det arboretum som finns i backen upp till 

parken. En utvidgning och ombyggnad av fotbollsarenan finns med bland de alternativa förslag som 

diskuteras för att få en moderna arena för fotbollsspel. 

                                                                                          

                                                                                                Coloradogranen i stadsparken 



Plangruppen 

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. 

 

Kommunens grönstrukturplan och det nya naturvårdsprogrammet har tagit mycket tid och kraft att 

gå igenom. Plangruppen har samordnat sitt arbete med Naturvårdsgruppen. Yttranden finns att tillgå 

i sin helhet på föreningens hemsida. Här lyfts endast några synpunkter: 

Sammanfattningsvis har föreningen funnit att förslaget till grönstrukturplan är ambitiöst och ger 

mycket kunskap och information, användbar för många syften. Inte minst avsnittet om sociala 

värden innehåller värdefulla fakta som kan bli avstamp för förbättringar. Föreningen uppskattar 

särskilt genomgång av parkers och grönområdens olika användningsområden och funktioner, 

liksom avsnittet om grönområden som pedagogisk resurs där även brister som finns i det hänseendet 

redovisas. 

Grönstrukturplanen, till skillnad från Naturvårdsprogrammet, har fokus på tätorter och tätortsnära 

naturområden. Här ligger tyngdpunkten på människans nytta av natur och grönstruktur. Här har 

föreningen velat framhålla värdet av den biologiska mångfalden för dess egen skull. Ibland kan 

främjandet av naturvärden komma i konflikt med människans nyttjande. Föreningen uppskattar 

valet att framhålla blågröna stråk i grönstrukturplanen. Naturskyddsföreningens förhoppning är att 

grönstrukturplanen kommer att läsas och studeras för att få genomslagskraft som kunskapskälla i 

planeringen.  

 

 

I studiet av Naturvårdsprogrammet har föreningen funnit det mycket intressant att inledningsvis 

kunna läsa om vad som uppfyllts av mål och åtgärder i det gamla naturvårdsprogrammet från 2009 

med senare uppföljning. En hel del värdefullt arbete är genomfört, men annat återstår. Bland de 

viktigaste åtgärderna som återstår, enligt Naturskyddsföreningens mening, är att påskynda arbetet 

med bildande av kommunala naturreservat. I flera fall är fullföljandet av arbetet väldigt utdraget 

och hotar bevarandet av den biologiska mångfalden i kommunen, trots listade prioriteringar av 



områdesskydd, nu senast i översiktsplanen 2016. Naturskyddsföreningen förväntar sig att 

Vattenledningsparken prioriteras och äntligen blir naturreservat under något av de närmaste åren. 

 

Naturvårdsprogrammets syfte och övergripande mål betonar kunskap och förståelse för kommunens 

naturvärden både för kommuninvånare/markägare och internt för kommunalt förtroendevalda och 

tjänstemän. Det är en ambitionsnivå som Naturskyddsföreningen delar. Föreningen hyser dock en 

viss oro över att den omfattande digitala informationen i naturvårdsprogrammet inte blir det viktiga 

underlag i arbetet med fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, skötselåtgärder och bygglovärenden 

som förutsätts. Återkommande utbildning för berörda förtroendevalda och tjänstemän är en 

förutsättning. 

Granskning av naturvårdsobjekten och dess uppdateringar i sin helhet har föreningen inte gjort, 

endast några stickprov. Det känns som att tiden har varit väldigt knapp för att uppdatera alla 

objektsbeskrivningar. De flesta har beskrivits år 2011 och tilläggen därefter är få. Sju år är en lång 

period och kan innebära att ett objekt har förändrats avsevärt. De nyligen genomförda 

inventeringarna kanske avslöjar detta, men det är ett oerhört stort arbete att redovisa förändringarna. 

 

Vi har yttrat oss i samrådsskedet över Detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp 1:2 

m.fl. och framfört att föreningen inte delar kommunens bedömning att jordbruksmarken i området 

kan tas i anspråk för verksamheter i den utsträckning som planeras. Ytkrävande byggnader som 

lagerlokaler bör självfallet placeras på Torsvik, eftersom det där finns möjligheter till järnvägs-

transporter av gods. Trots kommunens goda transportläge kanske det snart räcker med denna typ av 

verksamheter i kommunen. Trafiksituationen och önskemål om ett bibehållet diversifierat näringsliv 

talar för detta. Föreningen har en viss förståelse för att kommunen vill kunna erbjuda alternativ 

mark till företag som måste flytta från södra Munksjöområdet. Enligt föreningens mening är det 

dock tveksamt om omlokaliseringar för att möjliggöra förtätning av Jönköpings centrum är att 

betrakta som ett väsentligt samhällsintresse som skulle motivera utradering av jordbruksmark. För 

det fall verksamheter lokaliseras till området på i huvudsak barrskogsmark, bör kollektivtrafik-

försörjningen till Hedenstorp förbättras. 

 

   

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 2018 har det varit tre träffar. 

Lördagen den 21 april spanade vi efter vårens fåglar. Till vår hjälp hade vi en guide från Jönköpings 

fågelklubb och vi fick se många fåglar som svanar, skrattmås och dopping men även hur uttern hade 

arbetat med sin boplats utmed Rocksjöån. Vi lyssnade även på fågelläten och fikade vid fågeltornet 

vid Rocksjön.  



Den 2 juni samlades snokarna vid Åsasjön för att spana efter småkryp i vattnet men även för att 

bygga bihotell. Det var en härlig sommardag så en del passade även på att bada. 

Den 22 september var det återigen dags för att besöka Tabergsgruvan och att spana efter 

fladdermöss. En ny guide visade oss vägen och flera fladdermöss hade vi tur att se samt att guiden 

berättade även spännande historier om Taberg och gruvan. 

 

Rocksjögruppen 

Rocksjögruppens uppgift är att bevaka, värna och sprida kunskap om den värdefulla naturen vid 

Rocksjön, där också John Bauers Park ingår. På olika sätt har gruppen också i övrigt arbetat för 

detta. Gruppens arbete under året har i huvudsak omfattat aktiviteter i anslutning till Jönköpings 

kommuns firande av John Bauers 100-årsminne. År 2018 var det 100 år sedan John Bauer med 

familj tragiskt omkom i en fartygsolycka på Vättern och av den anledningen kom konstnären att 

uppmärksammas extra under året. Rocksjögruppen representerades av Thor Ahlstrand i kommunens 

planeringsgrupp, och fokuserade på den 4 juni, John Bauers födelsedag, vilken också tidigare under 

många år firats med olika aktiviteter i John Bauers Park. Evenemanget blev startskottet för den 

långa raden av aktiviteter i under Baueråret. Den 25 augusti ordnades också barn- och familjeteater i 

parken. 

Kärleken till naturen sägs vara John Bauers största drivkraft som konstnär. Under sin barndom 

bodde Bauer i familjens sommarhus Villa Sjövik invid Rocksjön och han inspirerades tidigt till fina 

naturstudier härifrån som finns att se på Länsmuseet. 

I firandet av John Bauers födelsedag i det vackra vädret deltog omkring 100 personer - vuxna och 

barn. Estradören Staffan Kolhammar gestaltade John Bauer, och berättade om uppväxten vid 

Rocksjön och om sitt konstnärsliv. En naturstig hade ordnats och vid olika stationer med kopior på 

teckningar och målningar berättade ”John Bauer” om hur och när de skapats. Botaniska sällskapet 

inbjöd till blomstervandring i parken. Vid bryggan kunde man meta med sportfis-karna, eller håva 

vattendjur med Naturskolan Upptech. Vid Kalmare Udde var det fågelskådning med Jönköpings 

Fågelklubb. Bo E. Karlson berättade om John Bauer och Villa Sjövik och Kulturskolan bjöd på sång 

och sagolik balett. Det hela avslutades med kaffe och saftkalas. Flera organisationer hjälpte till med 

serveringen. Tillställningen förgylldes även av ett besök av Margaretha Blomberg Bauer, brorsdotter 

till John Bauer. 

 

John Bauer-dagen 4 juni 



Övriga aktiviteter 
 

15 mars 

Kretsens årsstämma 

Anders Berthling återvaldes till ordförande. Vi fick två nya medlemmar i styrelsen; Sarah Forsén 

och Per-Olof Dahlin. Monica Engstrand visade ett bildspel från Karesuando lappmark under 

rubriken Vad kan kalfjället erbjuda sommar-vandraren?  

 

26 mars 

Informationskväll om gruvbrytning i Norra Kärr 

De tre kretsarna i kommunen anordnade en informationskväll om gruvan i Norra Kärr och andra hot 

mot Vättern. Miljöjuristen Gunilla Högberg Björck berättade att hon nu för 13 miljöorganisationers 

och en mängd sakägares räkning skickat in ett yttrande angående Tasman Metals AB:s ansökan om 

bearbetningskoncession. Professor emeritus Olov Holmstrand gav en informativ beskrivning av en 

eventuell gruvbrytnings risker. Märta Svärd, ordförande i Tranåskretsen, berättade om kretsens 

engagemang. Omkring 120 personer deltog, bl. a. flera politiker från Stadsbyggnads- och Tekniska 

nämnden. Mycket lyckad kväll. Efter denna tog majoriteten av politikerna i kommunen ställning 

mot Norra Kärr, en arbetsseger! 

 

16 april 

Medlemsmingel 

Förkylningstider och flera ledamöter frånvarande. Inga medlemmar dök heller upp. 

 

19 april 

Årsmöte i Ingaryds Natur  

Årsmöte hölls på Ingaryds gård. Anders, Pia och Sarah var kretsens ombud på mötet. Roland 

Gunnarsson i Ingaryds Vänner visade ett bildspel som redovisade större renoveringsåtgärder på 

gården under årens lopp. Ordföranden Jan-Olof Berlin överlämnade en blombukett till Roland som 

ett litet tack för Ingaryds Vänners arbete. 

 

 

Det renoverade svinhuset 



17 september 

Medlemsmingel  

Pia berättade om innehållet i Miljövänliga veckan och kampanjen ”Fixa grejen”. Exempel från 

Norska Miljövärnet visades - webbsidor med tips om hur man kan fixa och laga för att få våra 

prylar att leva längre. Modellen används för ett liknande upplägg på www.fixagrejen.nu.  

 

15 oktober 

Opinionsmöte not borrningar i naturreservatet Taberg 

Tillsammans med Tabergs Bergslags Hembygdsförening ordnade vi ett möte i Missionskyrkan i 

Taberg med anledning av Asera Minings ansökan om dispens för borrningar i berget. Cirka 120 

personer deltog. Intresse också från media, i form av Sveriges Television och Jönköpings-Posten. 

Medverkade gjorde ordföranden i hembygdsföreningen Jan Ericson, Hans Fransson ordförande i 

Tabergs Gruvguider, två representanter från Länsstyrelsen samt Olle Holmstrand, doktor i teknisk 

geologi tillika Naturskyddsföreningens expert i gruvfrågor. Protestlistor mot gruvbrytning lades ut 

och flertalet skrev på dessa. 

 

27 oktober 

Samling angående Vätterns vatten  

Åtta olika miljö- och intresseorganisationer som arbetar för att rädda Vättern mötte upp på en träff 

på Visingsö. Två personer per organisation fick anmälas och totalt kom 25 personer. Länsförbundet 

hade tagit initiativ till denna samling, som var den första i sitt slag. 

 

 

Sophia och Elisabeth i solen inför starten av tipspromenaden vid Kabe 

 

25 november 

Julmarknad på Ingaryd 

Julmarknaden på Ingaryd arrangerades traditionsenligt med tipspromenad, försäljning, lotterier, 

utställning och kaffeservering. Fint väder och många fler besökare än tidigare år. Många frågor om 

natur och miljö i tipspromenaden. Ingen hade 12 rätt. En person hade 11 rätt. Elisabeth, Sophia och 

Pia genomförde tipspromenaden. 

 

http://www.fixagrejen.nu/


8 december 

Strömsbergs julmarknad 

Gott om både försäljare och besökare på den gemytliga julmarknaden, trots snöbrist och långa köer. 

Naturskyddsföreningen var på plats i magasinet, som trots farhågorna kunde användas ännu en 

gång. Vi sålde mest av pussel, kort och lokalproducerad honung. Kanske sista julmarknaden. 

Magasinet ska användas till annat. 

 

 

Julmarknadens Lucia på Strömsbergs gård. Foto: Curt Guwallius 

 

Representation 

 

Kretsstyrelsekonferens 24 februari i Eksjö 

Representanter från de 14 kretsarna i Jönköpings län träffades på Eksjö Camping i ett gnistrande 

vinterväder för en utbildningsdag, där mycket handlade om idéutbyte, tips och inspiration. Kretsen 

representerades av Anders Berthling (även ordf. i länsförbundet som var arrangör). Ann-Christine 

Brolin och Pia Larsson. 

 

 

Lunchpaus 



Länsförbundsstämma och 50-årsjubileum 7 april 

Länsförbundets kretsar samlades på Mullsjö Hotell för årsstämma och 50-årsjubileum. Medverkade 

gjorde vår generalsekreterare Karin Lexén. Stämman avslutades med en guidad vandring i Ryfors 

gammelskog följt av utomhusfika vid den gamla smedjan.  

 

  

Karin Lexén 

 

Riksstämma i Uppsala 16-17 juni 

Vid stämman antogs Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022. Frän kretsen deltog Sarah 

Forsén och Anders Berthling. Anders representerade dock länsförbundet. 

 

Trekretsmöte och femkretsmöte 

Två möten har hållits under året gemensamt med de tre kretsarna i kommunen; Bankeryd, 

Huskvarna-Gränna och Jönköping – i april respektive oktober. Det sistnämnda mötet inkluderade 

även Habo och Mullsjö.  

De frågor som tagits upp har varit bl.a. gemensamt kretsprogram och valet 2018. Ett gemensamt 

agerande för att få in natur- och miljöfrågor inför valet beslutades. De sex frågorna vi ställde inför 

valet 2014 byggdes på eller byttes ut. Följande ämnen valdes som frågor till de politiska partierna 

2018: Naturreservat och kompetens för dess skötsel, hot mot skyddsvärd natur genom gruvbrytning, 

sanering av Munksjön, bostadsbyggande på jordbruksmark, insamlingssystem för matavfall från 

restauranger och livsmedelsbutiker samt sanering av mark för bebyggelse.  

Under femkretsmötet fick varje krets rapportera kort om sin aktuella verksamhet följt av diskussion 

och frågor. 

 

Länskontakt Handla Miljövänligt 

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. Sarah Forsén har deltagit i kontrollen vid ett par tillfällen. 

 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/2018/09/Naturskyddsf%C3%B6reningens-Framtidsstrategi-2019%E2%80%932022.pdf


Naturskyddsföreningens länsförbund i Jönköpings län 

Anders Berthling är ordförande i länsförbundet och representerar också Jönköpingskretsen i 

styrelsen. 

 

Föreningen Ingaryds Natur 

Birgitta Nilsson, Tord Brink och Elisabeth Lundberg har varit Jönköpingskretsens representanter i 

Ingaryds Natur. Diskussion kring reviderade stadgar har förekommit under året. 

 

Dag Hammarsköldstiftelsen 

Kretsen har beslutat att inte längre delta i stiftelsens arbete för att få mer tid till den egna 

verksamheten. 

 

Tabergsgruvan 

Kretsen samarbetar med Tabergsgruvan som arrangerar bland annat gruvvisningar och har ett 

geologirum. Vill du bli gruvguide? Kontakta Hans Fransson, 072-312 45 54. www.gruvan.nu 

 

Ingaryd 

Ingaryds gård, som ägs av Jönköpings-och Huskvarnakretsarna har ett naturreservat med stor 

artrikedom. Aktiviteter ordnas av Föreningen Ingaryds Vänner. Kontaktpersoner är Roland 

Gunnarsson, 070-389 27 29 och Inga-Lill Björkquist, 070-719 17 67. 

www.ingarydsvanner.ingaryd.se och www.ingaryd.se 

 

Studiefrämjandet 

Kretsen samarbetar med Studiefrämjandet, där Naturskyddsföreningen är medlemsorganisation. 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation 
Vi har under året kommunicerat med medlemmar och allmänhet genom kretsnytt, programbladet, 

medlemsbrev en gång per månad, hemsida och facebook. 

För att få månadsbrev måste du ge oss din e-postadress! 

 

 
 

Naturskyddsföreningen i Jönköping 

 

http://54.www.gruvan.nu/


BOKSLUT FÖR ÅR 2018 

 

Behållning vid årets början 

Kassa   0:00 

Bankkonto  217 635 032 30 650,13 

SHB Räntefond 843 005 033 37 079,06 1)  

Summa                  67 729,19 67 729,19 

 

Reserverade medel från 2015 inv. John Bauers Park - 23 000:00 

 

Inkomster 

Återbäring Naturskyddsför.-riks 24 780,00 

Räntor 0:00 

Värdeändring Räntefond         -61,58 

Summa 24 718,42 24 718,42 

 

Utgifter 

Mötesverksamhet -8,550,00 

Kretsprogram -3 932,00 

Kretsnytt -3 000,00 

Porton/Kuvert m.m. -7 036,64 

Reseersättningar/Kursavgifter -1 407,80 

Utfärder inkl. Natursnokar -500,00 

Övriga kostnader -2 154,00 

Summa -26 580,44 -26 580,44 

 

Underskott  -1 862,02  

 

Reserverade medel 2017 (33 000:00 - 10 000:00)   23 000:00  

(Projekt inv. John Bauers Park) 

 

Årets resultat -1 862,02 -1 862,02 

     

Behållning vid årets slut 

Kassa   0:00 

Bankkonto 217 635 032 28 849,69 

SHB Räntefond 945 871 465 37 017,48 2)  

Summa 65 867,17 65 867,17 
 ========== 

 

Räntefond 

1) Marknadsvärde 2018-01-01:  37 079,06   Fusion 2018-01-18: 37 081,63 

2) Marknadsvärde 2018-12-31: 37 017,48 

Minskning:   -61,58 

 

 

Jönköping 2019-01-28 

 

Naturskyddsföreningen i Jönköping 

 

 

 

Anders Berthling   Pia Larsson 

Ordförande   Kassör 
 



 
 

                                                                                              

Program 2019 

                                                                  

27 januari    Vinterfågelvandring vid Liljeholmskanalen och Rocksjön 

30 januari    Nystart av Klimatgruppen. Seminarium med Caroline Westblom. 

14 mars    Årsstämma med Jönköpingskretsen 

27 mars    Grönstruktur i Jönköping – blå-gröna stråk för artrik miljö 

2 april    Årsstämma med Ingaryds Natur på Ingaryds gård i Tenhult 

6 april    Stora Bytardagen med klädbyte på Länsmuséet 

13 april    Länsförbundsstämma i Tranås 

27 april    Natursnokarna vårspanar 

29 april    Mingel för medlemmar och andra nyfikna 

6 maj    Tabergsgruvan – besök och information om gruvbrytningplaner 

10 - 12 maj    Rikskonferens i Kristianstad 

25 maj     Vattenledningsparken - rundtur i områdets skyddsvärda natur  

1 juni    Natursnokarna håvar efter smådjur 

24 augusti    Regional upptakt i Blekinge inför Miljövänliga veckan (preliminärt) 

7 september    Bergets dag i Taberg 

16 september    Mingel för medlemmar och andra nyfikna 

21 september    Natursnokarna spanar efter fladdermöss i Tabergsgruvan 

28 sept-6 okt     Miljövänliga veckan, vecka 40 

16 november    Natursnokarna höstspanar 

24 november    Julmarknad på Ingaryd 

28 november    Jul utan skinka – provsmakning och tips till ett grönare julbord 

7 december    Strömsbergs julmarknad (osäkert om den kan genomföras) 

2020 

26 januari Vinterfåglar 

12 mars Årsstämma med Jönköpingskretsen 

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

facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping 
 

Aktiviteter på INGARYDS GÅRD 
Ingaryds Vänner arrangerar olika aktiviteter på Ingaryds gård i Tenhult. 
Se www.ingarydsvanner.ingaryd.se 
 


