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Kära medlem! 
Här kommer några glimtar från vår verksamhet 2019. 

En ny typ av kontakter mellan kommuninvånare och föreningen har dykt upp under 

året. När människor inte får någon förtroendefull kontakt med kommunen och 

länsstyrelsen, så vänder sig flera bl. a. till Naturvårdsverket. I ett par fall har 

Naturvårdsverket hänvisat till att ta kontakt med den lokala Naturskyddsföreningen. 

Detta är en av anledningarna till att kretsen fått en ny typ av verksamhet som har 

utökats under året 2019.  

Det har t.ex. handlat om områden som är förgiftade, vattenprov i brunn, olika buller- 

och belastningsärenden som rör trafik, upphävande av strandskydd mm. De områden 

i kommunen som berörts är huvudsakligen Mariebo, Hulukvarn, Hedenstrop, 

Dunkehallaån och Munksjön. Framför allt Anders Berthling och Per-Olof Dahlin har 

satt sig in i frågorna och sammantaget har 17 träffar med boende, Jönköpings 

kommun, tjänstemän och politiker samt länsstyrelsen genomförts kring olika 

dilemman i kommunen. 

Klimatintresset ser ut att ha fått förnyad kraft. FridaysForFuture har nu i mer än ett år 

stått framför Rådhuset på fredagar kl. 12-13. Antalet som ansluter varierar med 

väderleken och semestrar, men klimatmarschen i september samlade 530 deltagare.  

Kretsen stödjer organisationen ekonomiskt och många medlemmar är aktiva i 

manifestationerna. 

Vi hoppas att Du hittar någon fråga att engagera dig i. Alla krafter behövs, också i 

föreningsarbetets mindre uppseendeväckande uppgifter. Hör av Dig till oss! 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jönköping

 

Bli aktiv i Sveriges största miljöorganisation! 

Vi söker dig som vill bli aktiv i någon av våra arbetsgrupper, vill ingå i styrelsen eller 

jobba administrativt. JUST NU BEHÖVER VI NÅGON SOM VILL BLI 

WEBBANSVARIG! För mer information kontakta ordföranden eller ansvarig i 

respektive arbetsgrupp – se nästa sida. 

 

Välkommen till mingel för medlemmar och andra nyfikna! 

20 april eller 14 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! 



Styrelse och arbetsgrupper 2019 
 

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, Birgitta Nilsson, Per-Olof 

Dahlin, Pia Larsson och Fanny Berglund. Som ersättare har ingått Sarah Forsén, 

Magdalena Hellstedt och Sofia Lantz.  
 

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: Per-Olof Dahlin 

Tel: 070-592 54 48 

E-post: pdahlin4@gmail.com 

 

 

 
 

KEMIKALIE-gruppen  
Arbetar med frågor kring kemikalier 

och miljögifter. 

Kontakt: Anders Berthling  

Tel: 070-543 82 75 

E-post: berthlinga@gmail.com  

 

KLIMAT-gruppen  
Huvudsyftet att lyfta frågor som rör 

klimatförändringar. 

Kontakt: Per-Olof Dahlin, 

Tel: 070-592 54 48 

E-post: pdahlin4@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 

 
FRIDAYSFORFUTURE 
(samarbetsorganisation) 
Uppmärksammar politiker och allmän-

het på den klimatkris vid befinner oss i.  

Kontakt: Sofia Lantz 

Tel: 070-293 83 58  

E-post: sofialantz85@gmail.com 

Magdalena Hellstedt 

Tel: 076-317 73 23 

E-post: merspa8@gmail.com 
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Kallelse till kretsstämma 12 mars 2020 
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 12 mars kl. 18.30 
 

Program 
 
     Nyutbildade naturvårdsbiologen och 

      tidigare fältbiologen Elin Håård   

      föreläser om Biologisk mångfald. 

 

 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 2019 

7. Fastställande av resultat- och 

balansräkning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av budget för 2020 

11. Fastställande av antal styrelse-

ledamöter och suppleanter för 2020 

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. Val av ombud till länsstämman 

21. Övriga ärenden 

22. Kretsstämman avslutas 
 
 

Verksamhetsberättelsen och bokslutet 
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 2019 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning för 

verksamheten under sitt 65:e verksamhetsår. 

 

Styrelsen 

Under år 2019 har det förutom årsmöte hållits sex protokollförda styrelsemöten. 

 

Ordförande   

Anders Berthling 

 

Vice ordförande  

Per-Olof Dahlin 

 

Kassör 

Pia Larsson 

 

Mötessekreterare    

Birgitta Nilsson  

 

Ledamot 

Fanny Berglund 

 

     

Suppleanter 

Magdalena Hellstedt 

Sarah Forsén 

Sofia Lantz 

 

Revisorer  

Hans-Werner Stoffers 

Jan Sidenvall  

 

Representanter för Ingaryds Natur 

Anders Berthling 

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 

Pia Larsson  Sarah Forsén 

Birgitta Nilsson Sofia Lantz 

 

Medlemsutveckling 2019 

Jönköpingskretsen bestod av 1767 medlemmar den 31 december 2019 (som jämförelse 

hade vi 1777 medlemmar i december 2018 och 1747 medlemmar i december 2017). 

 



Redovisning av kretsens sammankomster och aktiviteter 2019 

 

FridaysForFuture 

Under hela 2019 har FridaysForFuture Jönköping stått utanför Rådhuset varje fredag kl. 12-13 för 

att uppmärksamma politiker och allmänhet på den klimatkris vid befinner oss i. Organisationens 

krav till makthavarna är att lyssna på klimatforskningen och att följa Parisavtalet. Med stöd av 

Naturskyddsföreningens Jönköpingskrets har FridaysForFuture Jönköping kunnat genomföra fyra 

stora globala klimatmanifestationer under 2019 med medverkanden av både externa och lokala 

talare. FridaysForFuture är tacksamma för stödet från Naturskyddsföreningen och andra aktiva 

under det gångna året, och hoppas att 2020 ska bli en brytpunkt då världsledarna lyssnar på 

klimatrörelsen och vänder trenden och hejdar den globala uppvärmningen. Tillsammans kan vi göra 

skillnad!  

Kontaktperson för FridaysForFuture är Sofia Lantz. 

    

 

Klimatgruppen 

Kretsen nystartade den vilande klimatgruppen under 2019 med en samling den 30 januari i Fokus 

på stadsbiblioteket under medverkan av Caroline Westblom, klimatsakkunnig på rikskansliet. Hon 

redovisade klimatläget (IPCC rapporten), det politiska läget i Sverige och internationellt, det 

förestående klimatmötet i Polen och riksföreningens arbete under det kommande året. 

Klimatgruppen har fortsatt med ytterligare fem träffar under året med föredrag och diskussioner. 

Gruppen samlar 10-15 deltagare varje gång. Under 2019 har gruppen skrivit insändare till 

Jönköpings-Posten och medborgarförslag till kommunen i klimatfrågor.  

Kontaktperson för klimatgruppen är Per-Olof Dahlin. 

     

Kemikaliegruppen 

Efter en intensiv period med många intressanta föreläsningar har kemikaliegruppen beslutat ta en 

paus. Kemikaliefrågorna är dock hela tiden aktuella, och kretsen har deltagit i bl.a. den årliga 

kemikaliekonferensen på temat PLAST. Trots att Kemikaliegruppen är vilande är styrelsen 

engagerad i frågor om förorenad mark, föroreningar i vattendrag med flera frågor inom området. 

Kontaktperson i kemikaliefrågor är Anders Berthling. 

 



HUT-gruppen 
 

Gruppen för Hållbar UTveckling arbetar mest med frågor inom riksföreningens Handla 

Miljövänligt-nätverk. Pia Larsson är kontaktperson. STORA BYTARDAGEN på Länsmuséet den 6 

april blev lyckad. 804 besökare, vilket är något färre än förra året. Kretsen deltog med klädbyte i 

samarbete med Erikshjälpen och informerade om hur vi svenskar konsumerar kläder. De första 

intensiva två timmarnas ordnat kaos följdes av lugnare tempo. 453 plagg bytte ägare, vilket var en 

ökning med 120 jämfört med föregående år. Vi frestas lätt att handla nytt och shoppar kläder och 

textil som aldrig förr, 14 kilo per person och år. 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.  

 

  

 

Temat Ta vara på det du har har även under 2019 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. På kretsens webbsidor under Nyheter har gruppen lagt ut 

listan FIXA GREJEN I JÖNKÖPING MED OMNEJD med tips på var man kan reparera och laga 

saker lokalt. Miljövänliga veckan i vecka 40 hade fokus på FIXA GREJEN, konsumtionskritik och 

hyra-byta-låna saker. Kretsen hade tyvärr inte tillfälle att delta den 9 november i Höstbytardag på 

Länsmuséet utan valde att uppmärksamma en köpfri dag som motvikt till Black Friday den 29 

november. Lördag 30 november hade av rikskansliet utsetts till nationell Prylbytardag. Gruppen 

beslutade låta idén mogna till ett annat år. I slutet av året kom den glädjande nyheten att 

Fritidsbanken öppnar på Öxnehaga. Här kan man låna prylar för sport och fritid. 

 

 

 



Naturvårdsgruppen 

Pia Larsson och Per-Olof Dahlin har deltagit i det kommunala Naturvårdsrådets möten. Årets 

fältmöte fick ingå i firandet av den biologiska mångfaldens dag 22 maj på kvarteret Ödlan. Här 

ordnades kortföreläsningar, byggande av bihotell, vegetarisk matlagning och västafrikansk 

trummusik. Under dagen deltog 70-80 personer totalt.  

Kommunen har fått en ny chef för kommunens skogsskötsel, Joakim Frick. Han har presenterat 

skogliga åtgärder flera gånger på ett illustrativt sätt, och är intresserad av de synpunkter som 

kommer fram i naturvårdsrådet. En ny skötselplan för Strömsbergs naturreservat har efter ett 

långdraget arbete antagits av kommunfullmäktige 20 december 2018. Ny folder och nya skyltar tas 

fram. 

Andra reservatsfrågor som ständigt återkommer är Vattenledningsområdet och John Bauers park. 

Det rör på sig något när det gäller Vattenledningsområdet. En ny naturvärdesinventering har 

förberetts och ska vara klar till hösten 2020. Trots allt motstånd håller kommunen på med en ny 

detaljplan för förlängningen av John Bauergatan till Kålgårdsrondellen. Naturvärdesinventering av 

området har gjorts under våren. Det område som blir kvar av John Bauers park och Knektadammen 

kommer att läggas till Rocksjöreservatet.  

Ytterligare frågor som tagits upp är kalkning, invasiva arter och fladdermöss. En lokal 

övervaknings-station för fladdermöss vid Kvarteret Ödlan vid södra Munksjön ska ingå i ett 

fladdermusprojekt under 2019-21. Det handlar om att kartlägga fladdermössens flyttvägar, 

tidpunkter för flytt etc. och är ett nationellt forskningsprojekt. Mätning med detektor görs april – 

november. 

Vatten och avloppsplanen, skyddsåtgärder för mossar, restaurering av torvtäkter har behandlats. 

Kretsens representanter har ställt frågor om konstgräs som blivit liggande sedan flera år samt 

åtgärdsplan för Munksjöns restaurering. Vårt förslag till förändrad klippning av gräsytor har lett till 

nya klipplaner inom kommunen för att insekter ska ha tillgång till blommor tills de vissnat. 

 

Naturvårdsgruppen har genomfört en informationskväll om det nya Naturvårdsprogrammet och 

Grönstrukturplanen under medverkan av översiktsplanerare Åsa Lindblom från stadsbyggnads-

kontoret Ett antal exkursioner har ordnats. Vinterfågelvandring tillsammans med Fågelklubben, och 

vandring i Vattenledningsområdet under ledning av Lennart Persson från Botaniska sällskapet. 

     

Lennart Persson, Botaniska Sällskapet, guidar.                            Tam ekorre låter sig klappas                                                                                                       

 

Naturvårdsgruppen har även deltagit i utvärdering av Guidningar i naturen tillsammans med andra 

föreningar. Kommunen har också bjudit in till en inspirationskväll med Storytelling. 



Plangruppen 

Föreningens främsta intresseområden när det gäller planfrågor rör naturvärden, men även samhälls-

planeringsfrågor som infrastruktur, bebyggelseutveckling, cykelvägar etc. tas upp. Yttranden i över-

klagningsärenden och planfrågor kräver ofta mycket tid för att sätta sig in i frågor, delta i samråds-

processer och att skicka in skriftliga synpunkter. Vi måste därför begränsa oss i urvalet av planer. 

 

 

Vi har yttrat oss i samrådsskedet över Detaljplan 2:113 Kortebo m.fl. och framfört synpunkter på 

gång- och cykeltrafik i anslutning till den nya Djupadalsskolan. Även i samrådet om Detaljplan för 

Åsen 1:2 m fl. har kretsen lämnat synpunkter. Här har lyfts fram vikten av att bevara jordbruks-

mark. I yttrande över samrådsremiss Fördjupad översiktsplan för Jära/Svedbrandshult har 

föreningen framhållit att det planerade verksamhetsområdet, två gånger så stort som Torsvik, blir ett 

alldeles för stort och dominerande område. Föreningen har förordar att endast området norr om 

riksväg 40 exploateras, och att ett antal grönstråk bibehålls utöver den gränszon som föreslås i 

planen. Särskilt viktigt är att hålla ett rejält avstånd till naturreservatet Dumme mosse. Området 

söder om riksvägen har en mängd kvaliteter som bör skyddas. Det gäller Nissans sträckning i söder, 

Västra Jära by med omgivande jordbruks/betesmark och gårdar och Getaryggsmossen ingående i 

det lågexploaterade och tysta området Gagnaryd - Getaryggen (utpekat i naturvårdsplanen).  

Anders, Per-Olof och Pia har deltagit i ett seminarium anordnat av Trafikverket och Jönköpings 

kommun om en åtgärdsvalsstudie kring E4 genom Jönköping och Huskvarna. 

 

   

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 2019 har det varit tre träffar som varit väldigt spännande och lärorika. 

Lördagen den 5 maj var det Fågelskådningens Dag i Skärstad och Natursnokarna fick möjlighet att 

se ringmärkning av en gulsparv, och även buskskvätta. Innan fågeln släpptes fick snokarna 

möjlighet att klappa fågeln. Väldigt bra information och förklaring till hur och varför ringmärkning 

görs. Närvarande var 9 barn, 9 vuxna och 2 ledare. 

 

I slutet av maj besökte vi Ekobyn där Ola har en hönsgård. Han visade även sina bikupor och 

berättade om hur det är att sköta om bin samt slunga honung. Det var verkligen jätteintressant och 

spännande att få komma så nära bina och deras kupa. 16 barn och 11 vuxna deltog. 
 

            

 

I september besökte vi gruvan i Taberg för att spana efter fladdermöss. Varje år sedan starten har vi 

besökt gruvan och nu detta år hade vi besök från Värnamos natursnoksgrupp som var intresserade 

att komma hit till Taberg. Tipspromenad anordnades och grillen var tänd. Tur hade vi också 

eftersom vi fick se fladdermöss. Ca 20 barn och vuxna från Värnamo samt en lika stor grupp här 

från Jönköping. En riktigt lyckad dag. 

I höst har vi fått ett tillskott av snokledare i form av Fanny Berglund. Hon har genomgått 

Naturskyddsföreningens snokledarkurs och är beredd att medverka under kommande säsong. 

 

 

Övriga aktiviteter 

 

14 mars 

Kretsens årsstämma 

Anders Berthling återvaldes till ordförande. Vi fick en ny medlem i styrelsen; Fanny Berglund,  

som tidigare varit ledare för Värvarteamet. Till ny ersättare i styrelsen valdes Sofia Lantz från 

FridaysForFuture.  Sofia berättade om FridaysForFuture och sitt eget engagemang för klimatfrågan. 

 

    

Sofia Lantz 



2 april 

Årsmöte i Ingaryds Natur  

Årsmöte hölls på Ingaryds gård. Ett extra årsmöte föregick det ordinarie för att behandla ett förslag 

till stadgeändring. Syftet med ändringen var att stärka gemenskapen mellan Ingaryds Natur och 

Ingaryds Vänner, vilket tillstyrktes. Pia Larsson och Inga-Maj Filipsson var kretsens ombud på 

stämman. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar visade Bengt-Åke Öhgren från Tidaholm ett 

fantastiskt fint bildspel och berättade engagerat om sina upplevelser från 14 resor till Svalbard. 
 
   

       

                                

 

Extra årsstämma i Ingaryds Natur.                                            Jan-Olof Berlin, ordförande 

 

13 april 

Länsförbundsstämma i Tranås 

Stämman inleddes med en utflykt till Romanäs udde, där biolog Tomas Fasth guidade runt i 

reservatet. Därefter hölls årsmötesförhandlingarna i Seglarvik. Anders Berthling och Märta Svärd 

omvaldes till ordförande respektive vice ordförande för länsförbundet. Antalet medlemmar i 

kretsarna inom Jönköpings län har ökat med nästan 1000 personer de tre senaste åren. Länsstämman 

avslutades med ett uttalande om vikten av ett fortsatt politiskt engagemang för klimatfrågan.                                                      
 

  

 

29 april 

Medlemsmingel 

Även enstaka medlemmar och andra nyfikna är välkomna att prata miljö och natur. Denna kväll 

tittade vi på vår Facebook-sida och pratade om den förestående träffen i Tabergsgruvan. 



6 maj 

Tabergs gruvguider tog oss med på en tur i gruvan och berättade bl.a. om fladdermössen som 

övervintrar här. Anders Berthling informerade om senaste nytt när det gällde Asera Minings 

gruvbrytningsplaner. Det finns ett stort intresse för gruvfrågan och drygt 30 deltagare samlades. 

 

16 september 

Medlemsmingel  

Inga nyfikna dök upp denna kväll, varför styrelsen diskuterade FridaysForFuture och det 

kommande evenemanget den 27 april kl. 15 med tal av Maja Rosén (Kampanjen Vi håller oss på 

jorden) och Christine Tidåsen (Bensinupproret 3.0). En Klimatmarsch avslutar samlingen kl. 16.  

 

14 oktober 

Johanna Sandahl på besök 

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandal var inbjuden till Immanuelskyrkans program 

Samhällsdialogen och talade bland annat om Biologisk mångfald. Länsförbundet var medarrangör 

och flera av kretsens medlemmar närvarade. 

 

8 november 

Vätterdagen 

Vätternvårdsförbundet anordnade en heldag i Hjo med frågor kring Vättern. Programmet omfattade 

miljöövervakning, miljögifter, främmande arter och fiske. Per-Olof Dahlin och Birgitta Nilsson 

deltog från kretsen. Anders Berthling representerade länsförbundet. 

 

24 november 

Julmarknad på Ingaryd 

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

utställning och kaffeservering. Per-Olof hade bidragit med flera kluriga frågor som var svåra att 

googla. Ingen hade 12 rätt. tre personer hade 10 rätt. Elisabeth, Anders och Fanny genomförde 

tipspromenaden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 november 

Jul utan skinka 

Kooperativa butiken Bikupans medlemmar hade förberett ett vegetariskt julbord med många goda 

rätter i den trivsamma bystugan i ekobyn. Efterrättsbordet dignade. Så gott som hela styrelsen och 

ett par glada medlemmar lät sig väl smaka. Förhoppningsvis blir detta en ny tradition i föreningen. 

                   

 

 

 

 I höst har södra Sverige fått besök av  

 denna fågel som normalt håller till  

längre norrut.  

Vad heter den? 

 

                                                                                             . 

 

 



7 december 

Strömsbergs julmarknad 

Ingen snö, men julstämning ändå tack vare lucia, trevliga försäljare och gott om besökare på den 

gemytliga julmarknaden. Naturskyddsföreningen var på plats i magasinet, som trots farhågorna 

kunde användas ännu en gång. Vi sålde mest av spel, böcker, kort och lokalproducerad honung. 

Intresset för miljöfrågor var större än vanligt bland besökarna och en och annan ville bli medlem. 

 

Representation 
 

Kretsstyrelsedag 23 februari i Vaggeryd 

Representanter från åtta av de 14 kretsarna i Jönköpings län träffades i Vaggeryds friluftsgård i ett 

halt och snörikt vinterväder för en utbildningsdag, där alla Naturskyddsföreningens representanter i 

olika grupper inom länsstyrelsen och länsförbundet redovisade vad som var aktuellt. En del tips och 

idéutbyte hanns också med. Kretsen representerades av Anders Berthling (även ordf. i länsförbundet 

som var arrangör) och Pia Larsson.   
 

 

 

Trekretsmöte och femkretsmöte 

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

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

även Habo och Mullsjö.  

De frågor som tagits upp har varit bl.a. gemensamt kretsprogram och resultat av frågor till de 

politiska partierna under valet 2018. Under femkretsmötet diskuterades bl.a. Osaby, strandskydd, 

framtidsstrategier och stadgar. Varje krets rapporterade kort om aktuella dilemman 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 

Vi saknar just nu någon person som kan genomföra BRA MILJÖVAL-kontroll i kommunens fem 

Willys-butiker på uppdrag av Riksföreningen. Det som kontrolleras är miljömärkning, sortiment 

och butikernas eget miljöarbete. Pia Larsson, tidigare kontrollant, kan stötta upp med information. 



 

 

Naturskyddsföreningens länsförbund i Jönköpings län 

Anders Berthling är ordförande i länsförbundet och representerar också Jönköpingskretsen i 

styrelsen. 

 

Föreningen Ingaryds Natur 

Birgitta Nilsson, Anders Berthling och Elisabeth Lundberg har varit Jönköpingskretsens 

representanter i Ingaryds Natur. Tord Brink avtackades vid årsmötet för sina insatser. 

 

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! 

 

 
 

 

 

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


Naturskyddsföreningen i Jönköping 

 

BOKSLUT FÖR ÅR 2019 

 

Behållning vid årets början 

Kassa   0:00 

Bankkonto  217 635 032 28 849,69 

SHB Räntefond 945 871 465 37 017,48 1) 

Summa                  65 867,17 65 867,17 

 

 

Inkomster 

Återbäring Naturskyddsför.-riks 24 960,00 

Räntor 0:00 

Överskott Strömsbergs julmarkn.       1 090,00 

Värdeändring Räntefond         84,70 

Summa 26 134,70 26 134,70 

 

Utgifter 

Mötesverksamhet -3,090,00 

Kretsprogram 0 

Kretsnytt -1 731,00 

Porton/Kuvert m.m. -6 400,11 

Reseersättningar/Kursavgifter - 536,80 

FridaysForFuture - 2 875,00 

Utfärder inkl. Natursnokar -500,00 

Övriga kostnader -1 604,00 

Summa -16 736,91 -16 736,91 

 

Överskott  9 397,79  

 

Årets resultat 9 397,79 9 397,79 

     

 

Behållning vid årets slut 

Kassa   0:00 

Bankkonto 217 635 032 38 162,78 

SHB Räntefond 945 871 465        37 102,18 2)  

Summa 75 264,96 75 264,96 
 ========== 

 

Räntefond 

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

2) Marknadsvärde 2019-12-31: 37 102,18  

Ökning:  84,70 

 

 

Jönköping 2020-01-09 

 

Naturskyddsföreningen i Jönköping 

 

 

 

Anders Berthling   Pia Larsson 

Ordförande   Kassör 
 



 
 

                                                                                              

Program 2020 

                                                                  

26 januari    Vinterfågelvandring vid Liljeholmskanalen och Rocksjön 

27 januari    Kemikaliegruppen har träff. Gunnar Holmstedt, HZ-Inova (biogasanläggning) medverkar. 

3 februari    Vättern i våra hjärtan – hot och möjligheter. Måns Lindell, Simon Brehmer m.fl. medverkar. 

12 mars    Årsstämma med Jönköpingskretsen. Naturvårdsbiolog Elin Håård medverkar. 

28 mars    Bytardag på kvarteret Ödlan, Södra Munksjön. Klädbyte, garnbyte, växt- och bokbyte m.m. 

4 april    Länsförbundsstämma på Ingaryds gård i Tenhult 

4 april    Natursnokarna vårspanar vid Hassafall i Hovslätt 

16 april    Årsstämma med Ingaryds Natur på Ingaryds gård i Tenhult 

20 april    Mingel för medlemmar och andra nyfikna 

24 april    Global manifestation för klimatet i Rådhusparken kl. 16.00 följt av klimatmarsch 

7 maj    Taberg i våra hjärtan – hot och möjligheter. Hans Fransson m.fl. medverkar. 

10 maj    Natursnokarna besöker fågelstationen vid Landsjön under Fågelskådningens dag 

23 maj     Utflykt till det lågexploaterade och tysta området Gagnaryd – Getaryggen 

6 juni    Nationaldagsfirande i Tabergs Hembygdsgård. Anders Berthling o Hans Fransson medverkar. 

6 juni    Natursnokarna spanar efter Ålen Elenor i Åsasjön i Norrahammar  

12-14 juni    Riksstämma i Mora 

22 augusti    Regional upptakt i Kronoberg inför Miljövänliga veckan (preliminärt) 

5 september    Bergets dag i Taberg 

14 september    Mingel för medlemmar och andra nyfikna 

19 september    Natursnokarna spanar efter fladdermöss i Tabergsgruvan 

26 sept-3 okt.    Miljövänliga veckan, vecka 40 

14 november    Natursnokarna spanar in vintermörkret 

22 november    Julmarknad på Ingaryd 

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

12 december    Strömsbergs julmarknad (osäkert om den kan genomföras) 

2021 

31 januari Vinterfåglar 

11 mars Årsstämma med Jönköpingskretsen 

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

facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping 
 
FridaysForFuture hittar du på 
facebook.com/groups/596022140815098 

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

http://www.facebook.com/groups/596022140815098

