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Kära medlem!
2020 har väl varit ett av de konstigaste åren för oss alla, inte minst för oss inom
Naturskyddsföreningen. Att inte få ordna träffar på grund av en pandemi har varit
ovant och lite frustrerande.

Orsakerna till pandemin kan ju vara många. En fråga vi kan ställa oss är: Vad beror
det på? Är det bara naturligt, utan mänsklig påverkan? Någon uttryckte det så att vi
i närtid har haft fågelinfluensa, svininfluensa och nu en pandemi som preliminärt
lär ha börjat på en marknad i Kina, där man bland annat sålde levande djur, för att få
färskt kött. Kan vi behandla våra djur hur som helst?

Vad gör då den här så kallade sociala distanseringen med oss människor? Den
psykiska hälsan har väl inte blivit bättre om man får tro vissa undersökningar,
framtiden får visa hur vi tog oss igenom detta.

Eftersom vi inte är igenom pandemin så har vi svårt i dagsläget att planera program
för 2021.

Vi får se framtiden an och kanske tänka ett extra varv på Dag Hammarskjölds ord
”Det är bara den som ser långt som hittar rätt”!

Vi hoppas ändå att du vill engagera dig i föreningsarbetet. Alla krafter behövs,
också i mindre uppseendeväckande uppgifter som att t.ex. sköta vår hemsida.
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 ETT PAR SUPPLEANTER TILL I
STYRELSEN! 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!
Vi reserverar oss för eventuella ändringar på grund av Corona-restriktioner.



Styrelse och arbetsgrupper 2020

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, Per-Olof Dahlin, Sofia
Lantz, Pia Larsson och Fanny Berglund. Som ersättare har ingått Birgitta Nilsson,
Elin Håård, Magdalena Hellstedt och Julia Kindblad (avflyttad efter en kort tid).

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@outlook.com

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@outlook.com

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



Kallelse till digital kretsstämma 11 mars 2021
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas till kretsstämma via
Teams. Länk finns i månadsbrevet eller kan erhållas på begäran via e-post till
pia_larsson@outlook.com Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Torsdag 11 mars kl. 18.30

 Inget särskilt program.

 Årsmötesförhandlingar

 Fika får man sköta själv därhemma.

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 2020
7. Fastställande av resultat- och

balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Fastställande av budget för 2021
11.Fastställande av antal styrelse-

ledamöter och suppleanter för 2021
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

under Kretsnytt 2021 eller kan på
begäran erhållas via kassören per e-post
pia_larsson@outlook.com!

Om du vill ha kontinuerlig information
via e-post måste vi ha din mejladress!



Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning för

verksamheten under sitt 66:e verksamhetsår.

Styrelsen

Under år 2020 har det förutom årsmöte hållits två protokollförda styrelsemöten, en träff

för utskicksarbete i februari och en utomhusträff i maj. I övrigt har året präglats av

framflyttade eller inställda möten. Kontakt har skötts via e-post och telefon.

Ordförande

Anders Berthling

Vice ordförande

Per-Olof Dahlin

Kassör

Pia Larsson

Mötessekreterare

Elin Håård, suppleant

Ledamöter

Fanny Berglund

Sofia Lantz

Suppleanter

Magdalena Hellstedt

Elin Håård

Birgitta Nilsson

Julia Kindblad (fram till sommaren)

Revisorer

Hans-Werner Stoffers

Jan Sidenvall

Representanter för Ingaryds Natur

Anders Berthling

Elisabeth Lundberg

Birgitta Nilsson

Ansvarig hemsida

Vakant

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 Julia Kindblad

Per-Olof Dahlin Birgitta Nilsson

Fanny Berglund Elin Håård

Medlemsutveckling 2020

Jönköpingskretsen bestod av 1471 medlemmar den 31 december 2020 (som jämförelse

hade vi 1767 medlemmar i december 2019 och 1777 medlemmar i december 2018).

Medlemstappet beror på att Rikskansliet städat ut familjemedlemmar utan personnummer

ur medlemsregistret.



Redovisning av kretsens sammankomster och aktiviteter 2020

FridaysForFuture

Under hela 2020 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.
Naturskyddsföreningens Jönköpingskrets ger sitt stöd till FridaysForFuture Jönköping.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
Kontaktperson för FridaysForFuture är Sofia Lantz.

Klimatgruppen

Inga aktiviteter har genomförts i klimatgruppen under 2020.
Kontaktperson för klimatgruppen är Per-Olof Dahlin.

Kemikaliegruppen
Efter en intensiv period med många intressanta föreläsningar har kemikaliegruppen beslutat ta en
paus. Årets svårigheter att samla människor till möten har gjort pausen extra lång.
Kemikaliefrågorna är dock hela tiden aktuella. Trots att Kemikaliegruppen är vilande är styrelsen
engagerad i frågor om förorenad mark, föroreningar i vattendrag med flera frågor inom området.
Naturskyddsföreningen har genom kemikaliegruppen stöttat de drabbade invånarna på Mariebo,
som bor på förorenad mark. Urban och Marie Wikander har tagit initiativ till en namninsamling,
och vi har vidarebefordrat adressen dit för intresserade medlemmar.
Kontaktperson i kemikaliefrågor är Anders Berthling.

HUT-gruppen
Gruppen för Hållbar UTveckling är löst sammansatt och arbetar främst med frågor inom
riksföreningens Handla Miljövänligt-nätverk. Pia Larsson är kontaktperson.
STORA BYTARDAGEN skulle i år ha genomförts i kommunens lokal i kvarteret Ödlan vid
Munksjöstranden den 28 mars. Klädbyte var förberett som Naturskyddsföreningens bidrag.
Eftersom Coronapandemin inledningsvis medförde att aktiviteter som väntades dra mer än 500



personer inte fick genomföras, uppstod en viss förvirring. Vi hade ju aldrig 500 personer på plats
samtidigt och det gick att ordna köer med avstånd mellan besökarna. Ett par veckor innan
evenemanget klarnade riktlinjerna, och vi fick skjuta det hela till oktober. Hösten innebar ökad risk
för smittspridning och nu hoppas vi på genomförande den 17 april 2021. Kanske i mindre skala än
tidigare planerat. Riksföreningen har anammat vår idé och kallar nu evenemanget för Bytardag
enligt vår modell i Jönköping. Förutsättningen för genomförande är att det åter blir möjligt att
samlas fler än åtta personer och att man följer alla riktlinjer och restriktioner.

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 2020 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. Miljövänliga veckan i vecka 40 hade fokus på FIXA

GREJEN, konsumtionskritik, byta-låna-hyra samt återbruk. En fjärdedel av det som slängs på

Sveriges återvinningscentraler är fullt användbart och går att sälja eller skänka bort.

Kretsen har nöjt sig med att hänvisa till den lista som finns på vår hemsida med tips om lokala

reparatörer. Där finns också ett avsnitt om återbruk och återvinning. Vi har avstått från aktiviteter

under Miljövänliga veckan på grund av pandemin.

Naturvårdsgruppen

Pia Larsson, Elin Håård och Per-Olof Dahlin har deltagit i det kommunala Naturvårdsrådets möten.

Ett möte har varit digitalt och ett fysiskt möte tillät endast en representant per förening. Ett fältmöte

i Kaxholmen med deltagande av bland andra stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders

Samuelsson ägde rum i det nya naturreservatet i Kaxholmen. Arbetet med att skapa ett reservat har

pågått i nära 10 år.

I Naturvårdsrådet har vi föreslagit reducerad klippning av grönytorna kring gång- och cykelvägar

för att skona insektslivet. Kommunen anammade förslaget och har på prov genomfört klippning

med två meter i stället för fyra. Senare på året klipptes det som vanligt. Vid kommande möte ska vi

begära en uppföljning av resultatet.

Ett annat förslag om att reducera användning av så kallade lövblåsare nobbades av kommunen. Vi

kommer att bevaka studier i ämnet och återkommer i frågan när vi har mer fakta om problemen.

Vi har vid senaste mötet i rådet fått efterfrågad information om pågående arbete kring Munksjöns



framtid. En konsultrapport håller på att tas fram om en framtida Åtgärdsplan. Skulle vara klar i

höstas men blivit försenad på grund av sjukdom i projektgruppen. Besked har kommit om att den

ska vara klar i slutet av januari 2021.

Hulukvarn

Länsstyrelsen gav markägaren vid Hulukvarn dispens från strandskyddet kring Dunkehallaån. Vi

överklagade detta, men på grund av att vi blev sent informerade avslogs vår överklagan. Vi gjorde

då ett nytt överklagande till Miljödepartementet, vilket också avslogs. Vi fullföljde överklagan till

Regeringen, men de avslog. Alla avslag har baserats på att vi varit sena, och att Länsstyrelsen gett

dispens på fel grunder har inte beaktats. Markägaren hävdade att ån var 1 m bred på platsen när den

i verkligheten är mer än 7 meter! Vi avstod från att driva fallet vidare till Högsta Förvaltnings-

domstolen.

Vi har sökt pengar ur en fond som kommunen förvaltar men fått nej på ansökan.
Per-Olof Dahlin är kontaktperson för Naturvårdsgruppen.

Utsikt från Vattenledningsområdet. Föreningen gläder sig över att arbetet med att skapa ett
naturreservat av Vattenledningsområdet äntligen har tagit fart igen. Ett förslag skulle vara framtaget
och klart tredje kvartalet 2020, men har ännu inte synts till.

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

planeringsfrågor som infrastruktur, bebyggelseutveckling, kollektivtrafik, cykelvägar etc. tas upp.

Yttranden i överklagningsärenden och planfrågor kräver ofta mycket tid för att sätta sig in i frågor,

delta i samrådsprocesser och att skicka in skriftliga synpunkter. Vi måste därför begränsa oss i

urvalet av planer.

Under året har kommunen fått nya medarbetare på stadsbyggnadskontoret, som tagit sig an de

många detaljplaner som står på tur att arbetas fram. Föreningen har begränsat sig till att sätta sig in i

dem som känts mest angelägna. Vi har yttrat oss i samrådsskedet över Detaljplan för industri på

del av Flahult 19:12 m.fl. Dessförinnan också i Samråd om Nobias etablering av en anläggning

för produktion av träbaserade inredningsprodukter på fastigheten Flahult 19:12, Torsvik,

Jönköping. I båda fallen har föreningen framhållit att delar av området som ska exploateras har



höga naturvärden som dokumenterats i naturvårdsplanen. Vi har krävt att de många skyddsvärda

ekarna ska sparas i större utsträckning. Det dåliga utnyttjandet av järnvägsförbindelsen på Torsvik

har också framhållits.

Detaljplan för del av Hisingstorp 1:1 har föreningen tidigare yttrat sig över år 2008, och varit

mycket tveksam till en exploatering då betesmarken runt Hisingstorps gård ingår i ett grönstråk som

skulle brytas. Nu föreslogs en högre exploateringsgrad på ett sätt som snävt skulle kringgärda

Hisingstorps gård, vilket föreningen motsatte sig.

Den plan som tagit mest tid i anspråk har varit Detaljplan för Charaden 10 m.fl. som inkluderar

en förlängning av John Bauersgatan intill Rocksjöreservatet. Här prövade kommunen att

genomföra flera korta samrådsmöten med begränsat antal deltagare. Pia Larsson och Per-Olof

Dahlin deltog i var sitt. Senare beslutade kommunen att förlänga samrådstiden och genomförde ett

digitalt samrådsmöte för allmänheten. Planen är komplex och skapar fler problem än den löser.

Förutom de höga naturvärdena med rödlistade arter i John Bauers park, påverkan på befintligt

reservat, flyttning av överföringsledning till Munksjö AB, trafikföring och parkeringsfrågor vid

Kålgårdsparken har föreningen tagit upp grundvattenfrågor, barriäreffekter, bristen på kollektiv-

trafik och ifrågasatt behovet av en genomfartsled.

Detaljplan för Lappen 19 m.fl. etapp 3 i Munksjöstaden inkluderar en framtida bro över

Munksjön som föreningen menar man inte har beaktat konsekvenserna av i planen. Inte heller finns

någon beskrivning av hur den konstgjorda ön ska konstrueras. Föreningen framhåller ytterligare en

gång att Munksjön bör saneras, och anser att föreslagna höghus vid vattnet förtar utsikten för

boende högre upp i området. Det som är mest positivt är att allmänheten får tillgång till stranden

inom Munksjö AB:s område.

Detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp 1:2 m.fl. har upprättats utan att synpunkter i

samrådsskedet har beaktats. Föreningen har än en gång framhållit att ytkrävande lagerlokaler och

verksamheter på prima jordbruksmark inte kan betraktas som väsentligt samhällsintresse. Inte heller

finns någon järnvägsanslutning till Hedenstorps industriområde, och den ökande lastbilstrafiken

spär på trafikproblemen.

Föreningen har dock under året konstaterat att detaljplanerna numera är mer välförsedda med

utredningar inom naturvårdsområdet, vilket har noterats med viss tillförsikt.

Beträffande Fördjupad översiktsplan för Jära/Svedbrandshult med ett planerat verksamhets-

område två gånger så stort som Torsvik, som kretsen yttrat sig över i samrådsskedet, har kommunen



per brev meddelat att planen inte kommer att gå vidare för granskning och antagande just nu. I

stället fokuserar man på arbetet med Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. I etapp två av denna

kommer det tilltänkta verksamhetsområdet att utredas och lämplighetsprövas för industriändamål.

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 2020 har vi kunnat genomföra tre träffar och två har tyvärr blivit inställda på grund av

pandemin.

Den 4 april samlades vi vid Hovslätts Hembygdsgård och promenerade upp till Hassafall. På vägen

upp fanns tipsfrågor uppsatta och vi spanade även efter vårtecken. Det var fyra barn, tre vuxna och

två ledare som deltog.

Den 6 juni samlades Natursnokarna vid Åsasjön i Norrahammar. Temat för dagens aktivitet var

Ålen Elenor. Vi hittade en flaskpost från Ålen Elenor där hon önskade sig ett födelsedagskalas. Vi

hjälptes åt att samla in material från naturen och gjorde en födelsedagstårta. Det kom 15 barn, 10

vuxna och 2 ledare.

Den tredje träffen med snokarna under 2020 blev som vanligt Gruvan i Taberg där vi spanade efter

fladdermöss. Alltid lika spännande och det kom 18 barn, 14 vuxna, 2 ledare och 1 gruvguide. Vi

hade tur som även fick syn på fladdermöss.

Hassafall Flaskpost Fladdermus



Kontaktperson för Natursnokarna är Jeanette Eld.

I verksamheten deltar också snokledaren Fanny Berglund.

Övriga aktiviteter

12 mars

Kretsens årsstämma

Anders Berthling återvaldes till ordförande. Vi fick en ny medlem i styrelsen, Sofia Lantz, som är

kontaktperson för FridaysForFuture. Elin Håård, ny suppleant och utbildad naturvårdsbiolog,

berättade om sitt favoritämne Biologisk mångfald med hjälp av några bilder.

Sofia Lantz

29 april och 16 september

Medlemsmingel - inställt

Båda träffarna fick ställas in på grund av pandemin.

7 maj

Taberg i våra hjärtan– hot och möjligheter

En guidad tur i gruvan genomfördes av Hans Fransson, ordförande i Tabergs gruvguider, med nio

deltagare. Turen följdes av information från Naturskyddsföreningen om det avvärjda hotet om

borrning samt årets planer för verksamhet i gruvan från gruvguiderna.



5 oktober – uppskjutet möte från 16 april

Årsstämma i Ingaryds Natur

Årsstämman genomfördes försenat den 5 oktober på Ingaryds gård. På grund av coronapandemin

var endast ombud, styrelse och revisorer inbjudna. Inga medlemmar i kretsarna eller Ingaryds

Vänner. Pia Larsson och Ola Hellman var kretsens ombud på stämman. Efter sedvanliga

årsmötesförhandlingar visade Roland Gunnarsson, Ingaryds Vänner, bilder på vad som hänt på

gården sen 2019.

21 november – uppskjutet från 4 april

Länsförbundsstämma digitalt

Stämman inleddes av Lars Lindfors, Nässjökretsen, som med teknikhjälp av Studieförbundet

lyckades genomföra denna första digitala Länsstämma via Zoom. Nio kretsar fanns representerade.

Från Jönköpingskretsen deltog Anders Berthling och Pia Larsson (del av mötet). Valberedningen

hade inte lyckats hitta någon ny ordförande efter Anders Berthling. Lars Lindfors fungerar som

sammankallande tills vidare. Stämman beslutade att Anders Berthling skulle adjungeras till

styrelsen vid behov. Ett avslutade uttalande gjordes som uppmanade Länsförbundets styrelse att

agera för en förändring mot bättre stödsystem för Medlemsregistret Rutger, Naturkontakt och

Hemsidan. I dagsläget upplever kretsarna inte att de är lättillgängliga, sökvänliga och användar-

vänliga och fyller inte de behov som finns bland kretsarna.

22 november

Julmarknad på Ingaryd - inställd

26 november

Jul utan skinka - inställd

Kooperativa butiken Bikupan har dock hållit butiken öppen med begränsat antal kunder samtidigt.

Facebook

En FILM från Swedish Coast and Sea Center har via Björn Enghed gjorts tillgänglig på kretsens

facebooksida. Filmen ”Vättern under ytan” visar hur politiker och myndigheter tillåter industrin att

släppa ut föroreningar i Sveriges största dricksvattentäkt. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste

livsmedel, men utsläpp av farliga ämnen som läkemedelsrester, hormonstörande ämnen, kemikalier

och nedskräpning är ett hot mot Vättern och vårt dricksvatten.

Vi har bara en planet, vi vet att resurserna inte är outtömliga – ändå fortsätter vi med berått mod att

begå rovdrift på vår natur. Vi ser ideligen exempel på hur vi förstör våra hav, sjöar och vattendrag.



Representation

Kretsstyrelsedag 22 februari i Bodafors

Representanter från kretsarna i Jönköpings län var inbjudna till en träff på Emåns ekomuseum i

Bodafors. Tyvärr hade Jönköpingskretsen ingen representant närvarande.

Trekretsmöte

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

Huskvarna-Gränna och Jönköping på grund av pandemin. Gemensamt kretsprogram har inte ansetts

genomförbart, utan varje krets har fått lösa sina kontakter med medlemmarna för att nå ut med

eventuella programpunkter.

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

Länsförbundet saknar för närvarande ordförande. Lars Lindfors, Nässjökretsen, är sammankallande

i styrelsen. Jönköpingskretsen har inte någon representant i styrelsen.

Föreningen Ingaryds Natur

Birgitta Nilsson, Anders Berthling och Elisabeth Lundberg har varit Jönköpingskretsens

representanter i Ingaryds Natur.

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. Nu finns en ny

webbadress till gruvan: http://www.tabergsgruvan.se

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

BOKSLUT FÖR ÅR 2020

Behållning vid årets början
Kassa 0:00
Bankkonto 217 635 032 38 162,78

SHB Räntefond 945 871 465 37 102,18 1)

Summa 75 264,96 75 264,96

Inkomster
Återbäring Naturskyddsför.-riks 24 720,00
Räntor 0,00
Värdeändring Räntefond 200,20
Summa 24 920,20 24 920,20

Utgifter
Mötesverksamhet -1 648,91
Kretsprogram -4 003,00
Kretsnytt 0,00
Porton/Kuvert m.m. -10 751,50
Reseersättningar/Kursavgifter -2 762,80
FridaysForFuture - 570,00
Utfärder inkl. Natursnokar -1 000,00
Övriga kostnader -1 250,00
Summa -21 986,21 -21 986,21

Överskott 2 933, 99

Årets resultat 2 933,99 2 933,99

Behållning vid årets slut
Kassa 0:00
Bankkonto 217 635 032 40 896,57
SHB Räntefond 945 871 465 37 302,38 2)

Summa 78 198,95 78 198,95
==========

Räntefond
1) Marknadsvärde 2019-12-31: 37 102,18
2) Marknadsvärde 2020-12-31: 37 302,38
Ökning: 200,20

Jönköping 2021-01-21

Naturskyddsföreningen i Jönköping

Anders Berthling Pia Larsson
Ordförande Kassör



Program 2021 är inte planerat på grund av pandemin
Vi återkommer via hemsidan och månadsbrevet till medlemmarna per e-post

i den mån det går att genomför några programpunkter längre fram under året.

11 mars Digital årsstämma med Jönköpingskretsen via Teams.
17 april Bytardag på kvarteret Ödlan, Södra Munksjön. Genomförs om det blir tillåtet att samlas.
19 mars Global klimatstrejk. Se information på facebook.com/groups/596022140815098
1 maj Natursnokarna vårspanar
Våren Länsförbundsstämma (preliminärt)
Våren Årsstämma med Ingaryds Natur på Ingaryds gård i Tenhult
20 april Mingel för medlemmar och andra nyfikna
Våren Global manifestation för klimatet i Rådhusparken
12 juni Natursnokarna spanar
Maj/juni Uppskjuten Riksstämma i Mora (om möjligt fysiskt annars digitalt)
Augusti Regional upptakt i Kronoberg alternativt digitalt inför Miljövänliga veckan (preliminärt)
14 september Mingel för medlemmar och andra nyfikna
18 september Natursnokarna spanar efter fladdermöss i Tabergsgruvan
2 oktober Alternativt datum för Bytardag på kvarteret Ödlan
2 okt - 9 okt Miljövänliga veckan, vecka 40
13 november Natursnokarna spanar in vintermörkret
November Julmarknad på Ingaryd (preliminärt)
25 november Jul utan skinka – provsmakning och tips till ett grönare julbord

2022

30 januari Vinterfåglar
10 mars Årsstämma med Jönköpingskretsen

Se vår hemsida & Facebook för mer information:

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

TABERGSGRUVAN
http://www.tabergsgruvan.se


