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Kära medlem!
Ännu ett onormalt år har passerat. Vi har haft några fysiska träffar i styrelsen trots
allt, men att träffa medlemmar i studiecirkelträffar eller temakvällar har varit näst
intill omöjligt. Vi hade en mingelträff i Knektaparken och träffade tre medlemmar
som kom med nya inspel om vad vi kan tänkas göra framöver. De funderingar som
diskuterats handlar bland annat om Klimatpsykologi, Cirkulär ekonomi och Slåtter på
Dalvik.

Vi har deltagit i några gamla och nya konstellationer under året, såsom samarbetet
med Länsstyrelsen i olika fokusgrupper via internet och träffar med Jönköpings
kommuns Naturvårdsråd, både digitalt och fysiskt. Ett projekt med Österängens
konsthall angående Vättern har genomförts, mest digitalt men även med en fysisk
träff. Ett samarbete med Svenska kyrkan har börjat ta fastare form under året under
rubriken ”Färdplan för klimatet”. På Ingaryd har Ingaryds Vänner haft 10 års-
jubileum, och sett till att en källare har restaurerats under året.

Liksom förra året har vi dagsläget svårt att planera publika träffar då smittspridningen
når nya höjder i slutet av 2021 och i början av 2022.

Pandemin är ju global på samma sätt som luften, jordens temperaturökning är
gemensam och påverkar oss alla oavsett om vi vill eller inte. Vattnets temperatur i
Vättern stiger. Ingen kommer undan, men vissa drabbas mer än andra. De ekonomiskt
fattiga drabbas återigen hårdast när vi i de rika länderna lever över våra tillgångar. I
Sverige lär vi ju göra av med dryga fyra jordklot i genomsnitt per svensk. Några lever
som om vi hade ett jordklot var, andra som om de hade 12 jordklot.

Tack för Ditt medlemskap och med hopp om en bättre värld!

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 FLER NATURSNOKSLEDARE!
För mer information kontakta ordföranden eller ansvarig i respektive arbetsgrupp -
se nästa sida.

Välkommen till mingel för medlemmar och andra nyfikna!
7 april eller 20 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!

Om så behövs på grund av Corona-restriktioner, så träffas vi utomhus.



Styrelse och arbetsgrupper 2021

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 och Magdalena Hellstedt.

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 är 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. Vakant från och
med 2022.
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 kretsstämma 10 mars 2022
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas till kretsstämma.
Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Torsdag 10 mars kl. 18.00

 Program:
Presentation av REKO-ringen
Jönköping-Huskvarna.

 Årsmötesförhandlingar.

 Vi bjuder på 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 2021
7. Fastställande av resultat- och

balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Fastställande av budget för 2022
11.Fastställande av antal styrelse-

ledamöter och suppleanter för 2022
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 2022 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 2021
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning för

verksamheten under sitt 67:e verksamhetsår.

Styrelsen

Under år 2021 har det förutom det digitala årsmötet hållits fem protokollförda

styrelsemöten, varav tre digitala. I övrigt har året präglats av låg mötesaktivitet på grund

av pandemin. Kontakt har skötts via e-post och telefon.

Ordförande

Anders Berthling

Vice ordförande

Per-Olof Dahlin

Kassör

Pia Larsson

Ledamöter

Fanny Berglund

Sofia Lantz

Mötessekreterare

Sofia Lantz

Suppleanter

Magdalena Hellstedt

Elin Håård

Birgitta Nilsson

Revisorer

Hans-Werner Stoffers

Jan Sidenvall

Representanter för Ingaryds Natur

Anders Berthling

Elisabeth Lundberg

Birgitta Nilsson

Ansvarig hemsida

Elin Nordström

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 Birgitta Nilsson

Sofia Lantz Elin Håård

Medlemsutveckling 2021

Jönköpingskretsen bestod av 1387 medlemmar den 31 december 2021 (som jämförelse

hade vi 1471 medlemmar i december 2020 och 1767 medlemmar i december 2019).

Medlemstappet beror på att Rikskansliet städat ut familjemedlemmar utan personnummer

ur medlemsregistret. Senaste året har säkert pandemin bidragit, eftersom aktiviteten i

kretsen varit låg.



Redovisning av kretsens sammankomster och aktiviteter 2021

FridaysForFuture

Under hela 2021 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.

Den 24 september samlade Fridays for Future Jönköping drygt 100 personer i Rådhusparken för
ännu en global klimatmanifestation. Det hölls tal av Jönköping Universitys hållbarhetsgrupp SSA
och av prästen Erik Dreier som också är samordnare för svenska kyrkans klimatgrupp "Färdplan för
klimatet". Axel och Olivia Dahlin framförde en egenskriven låt "Eld i din blick". Många hade med
sig skyltar med klimatbudskap och vi avslutade manifestationen genom att tillsammans gå en
klimatmarsch till Hoppets torg.

Den 22 oktober bjöd FFF in kommunens hållbarhetsstrateg Simon Klintefors. Det var då tre år
sedan medlemmar från Fridays for Future lämnade in ett medborgarförslag om att Jönköpings
kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen. Simon pratade om hur kommunens
arbete med koldioxidbudgeten äntligen kommit igång. Detta blev även en programpunkt i
Klimatrådets klimatvecka.

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 2021. Rikskampanjen Fossilfritt 2030 har
delats på kretsens Facebook-sida.
Kontaktperson för klimatgruppen är Per-Olof Dahlin.



Kemikaliegruppen
Inga aktiviteter har genomförts i kemikaliegruppen under 2021.
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.
Vi hade planer på en klädbytardag i kommunens lokal i kvarteret Ödlan vid Munksjöstranden både
den 17 april och den 2 oktober, men fick återigen skjuta upp evenemanget på grund av pandemin.

Temat Ta vara på det du har har även under 2021 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 SLUTA
SLÄNGA, återvinning och återbruk. En fjärdedel av det som slängs på Sveriges återvinnings-
centraler 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. På vår Facebook-sida har vi uppmärksammat den nya rapporten “Andra hand i första
hand” som behandlar miljöpåverkan från alla möbler och inredning som vi svenskar konsumerar
som aldrig förr.

Under hösten har Riksföreningen uppmärksammat behovet av att återigen fokusera på ekologisk

mat, då försäljningssiffrorna sjunkit sen föreningens kampanj Byt till eko. Satsningen kallas Byt till

eko 2.0 och med fokus på det dåliga utbudet av ekologiska vego-varor i butik. Ett upprop till de fem

största producenterna har genomförts med hjälp av medlemsbackning med namnunderskrifter.

Kretsen har delat uppropet Mer ekologiskt i Vego-hyllan på sin Facebook-sida.

I kampanjen har Riks producerat sju tecknade, lättsamma, korta informationsfilmer på temat Myter

om EKO. Ett par av filmerna har länkats via vår Facebook-sida.



Naturvårdsgruppen

Under våren har Elin Håård och Per-Olof Dahlin representerat kretsen i det kommunala
Naturvårdsrådets möten. Från hösten har Anders Berthling ersatt Elin Håård. Ny kommunekolog
har anställts efter Dag Fredriksson. Hon heter Sandra Broström och kommer från konsultbranschen.

Kommunen har på förslag av Naturskyddsföreningen reducerat klippning av gräsytor kring gång-
och cykelvägar från fyra meters bredd till två meter för att gynna insekterna. På hösten görs en
klippning på fyra meter. Vi har nu ett förslag på att plantera blommor på tillgängliga ytor, rondeller,
skolor, industrimark m.m. Vi har väckt frågan och kommer att arbeta med detta på kommande
möten.

Vattenledningsparken kommer att bli kommunalt naturreservat under 2022. Äntligen! Kretsen har
lämnat in ett förslag på förbättring av stigarna (även nya) för att öka tillgängligheten samt fler
parkeringsplatser.

Kommunen har på vår begäran gett oss löpande information om saneringsåtgärderna i Munksjön.
Fladdermusprojektet vid Munksjön (LONA-projekt) kommer att fortsätta i två år till.

Vi nominerade Hanna Eriksson, ungdomsansvarig på Sportfiskarna till Naturvårdspriset, vilket
dock gick till Amir Faqiri, Keep Jönköping Clean, som plockar skräp dagligen.

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 föreningen begränsat sig till att återigen uppmärksamma Hedenstorp och den femte

etappen för utbyggnad av verksamheter, Hedenstorp 1:4 Skogslund. Föreningen motsätter sig att

bördig jordbruksmark åter igen tas i anspråk och omintetgör ett livskraftigt jordbruksföretag. Enligt

lagstiftningen får denna mark bara exploateras om det behövs för att ta tillvara väsentliga samhälls-

intressen och efter att andra möjliga lokaliseringar utretts. Föreningen delar inte kommunens

uppfattning att detaljplanen tillgodoser väsentliga samhällsintressen. Den aktuella detaljplanen har

påbörjats med ett svartbygge avsett för jaktskytte och försäljning av varor med jaktanknytning.

I yttrandet har också uppmärksammats Dunkehallaåns strandskydd och områdets värde för

fågellivet.



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 2021 har vi haft vår sista spaning med Natursnokarna i Gruvan i Taberg där vi spanade efter

fladdermöss. Vi har tackat av vår snokledare Jeanette Eld efter 10 års Natursnoksarbete.

Förhoppningen är att vi ska kunna fortsätta verksamheten så snart vi hittat nya intresserade personer

som vill jobba med Natursnokarna.

Övriga aktiviteter

11 mars

Kretsens årsstämma

På grund av pandemin har årsstämman genomförts digitalt via Teams med Per-Olof Dahlin som

mötesordförande. Anders Berthling återvaldes till ordförande.

20 april och 14 september

Medlemsmingel

Vårens träff fick ställas in på grund av pandemin, men höstens träff genomfördes utomhus i

Knektaparken.

April

Länsförbundsstämma digitalt

Den digitala länsstämman genomfördes utan deltagande från Jönköpingskretsen. Lars Lindfors,

Nässjökretsen, valdes som ordförande. Elin Håård ingår i länsförbundets styrelse. Under året har



fyra nummer av Länsnytt distribuerats till kretsarna med aktuell information. Ett digitaliserings-

projekt har inletts för att bistå kretsarna med mediehantering och medlemskontakter.

28 september

Årsstämma i Ingaryds Natur

Årsstämman genomfördes på Ingaryds gård. På grund av coronapandemin var endast ombud,

styrelse och revisorer inbjudna. Inga medlemmar i kretsarna eller Ingaryds Vänner. Pia Larsson,

Magdalena Hellstedt och Ola Hellman var kretsens ombud på stämman. Efter sedvanliga

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

gården under året.

Representation

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.

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 med

Marianne Frick, Vaggerydskretsen som biträdande.

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

Lars Lindfors, Nässjökretsen, är ordförande i styrelsen. Från Jönköpingskretsen ingår Elin Håård 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 2021

Behållning vid årets början
Kassa 0:00
Bankkonto 217 635 032 40 896,57
SHB Räntefond 945 871 465 37 302,38 1)

Summa 78 198,95 78 198,95

Inkomster
Återbäring Naturskyddsför.-riks 24 920,00
Räntor 0,00
Värdeändring Räntefond 53,91
Summa 24 973,91 24 973,91

Utgifter
Mötesverksamhet -2 576,53
Kretsprogram 0,00
Kretsnytt 0,00
Porton/Kuvert m.m. 0,00
Reseersättningar/Kursavgifter 0,00
FridaysForFuture - 640,00
Utfärder inkl. Natursnokar -1 000,00
Övriga kostnader -1 409,79
Summa -5 680,23 -5 680,23

Överskott 19 293,68

Årets resultat 19 293,68 19 293,68

Behållning vid årets slut
Kassa 0:00
Bankkonto 217 635 032 60 136,34
SHB Räntefond 945 871 465 37 356,29 2)

Summa 97 492,63 97 492,63
==========

Räntefond
1) Marknadsvärde 2020-12-31: 37 302,38
2) Marknadsvärde 2021-12-30: 37 356,29
Ökning: 53,91

Jönköping 2022-01-25

Naturskyddsföreningen i Jönköping

Anders Berthling Pia Larsson
Ordförande Kassör



Program 2022 är inte klart på grund av pandemin
Vi återkommer via hemsidan och månadsbrevet till medlemmarna per e-post

när vi genomför några programpunkter längre fram under året.

10 mars Årsstämma med Jönköpingskretsen
12, 16 mars Digital riksupptakt inför Miljövänliga veckan
26 mars Klädbytardag på kvarteret Ödlan, Södra Munksjön
7 april Mingel för medlemmar och andra nyfikna
12 april Årsstämma med Ingaryds Natur på Ingaryds gård i Tenhult.

Medverkande: kommunekolog Sandra Broström
Våren Visning av det renoverade magasinet på Ingaryd och guidning på gården
Våren Föredrag om Klimatpsykologi i samarbete med Svenska kyrkan
7 maj Länsförbundsstämma i Jönköping

Eftersommaren Lieslåtter på Dalvik
Hösten Föredrag om Cirkulär ekonomi som inledning på eventuell studiecirkel
20 september Mingel för medlemmar och andra nyfikna
1 okt - 8 okt Miljövänliga veckan, vecka 40

2023

29 januari Vinterfåglar, vandring i samarbete med Fågelklubben
9 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


