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Nytt informationsblad 
Här kommer det nya informationsbladet. 
Det har utformats av en särskild informationsgrupp. 
Det är viktigt att det blir ett ökat informationsutbyte mellan 
länsförbundet och kretsarna och mellan kretsarna inbördes. 
Informationsbladet får ses som speciellt viktigt då alla 
kretsarna inte längre har representant i styrelsen. 
Hur ofta informationsbladet skall ges ut får diskuteras vid en 
kommande kretskonferens, minimum bör vara två gånger 
per år men önskvärt är kanske fyra gånger per år. 
Namnet på informationsbladet efterlyses, se sid. 2. 
Länsförbundet gav ut ett informationsblad i oktober 1997 
och det kallades då F-Natur / Meddelandeblad. 
Ett motsvarande informationsblad från Stockholms län har 
namnet Nyhetsbrev från Naturskyddsföreningen i 
Stockholms län. 
Lars-Erik Apelqvist 
 
Tack till Mullsjö 
Länsstämman i år var som alla vet förlagd till Mullsjö och 
för det praktiska arrangemanget svarade 
Naturskyddsföreningen i Mullsjö. 
Mullsjökretsen genomförde arrangemanget på ett perfekt 
sätt. Bra möteslokal och förtäring var ordnad på Mullsjö 
folkhögskola. 
Vandringen efter stämman längs Mullsjöån och de gamla 
fiskdammarna ned till sjön Stråken med förfriskningar vid 
Stråkens bro blev även en fin avslutning på stämman. 
Ett varmt tack riktas till Mullsjökretsens ledning, 
Brita Broberg m.fl., för det utmärkta arrangemanget. 
Lars Erik Apelqvist  
 
Nya stadgar antogs för länsförbundet 
vid stämman i Mullsjö den 24 april. 
De nya stadgarna stämmer i princip överens 
med riks normalstadgeförslag.  Skillnaden 
är att vi har en större kretsrepresentation 
vid stämman och att en kretsordförandekonferens 
skall hållas varje år. 
Jan-Olof Berlin 
 
Överklagandeärenden 
Länsförbundet har under de tre senaste åren engagerat sig i 
ett 15-tal överklagandeärenden och härvid haft betydande 
framgångar. På grund av utrymmesskäl kan inte här de olika 
ärendena redogöras för utan redovisas vid kommande 
genomgångar. 
Lars-Erik Apelqvist 
 

 
Naturskyddsföreningen i Aneby nedlagd 
Anebykretsen har under flera år haft lågt deltagarantal på 
sina årsstämmor och arrangemang. Kretsen har ca 140 
medlemmar men på de ordinarie årsstämmorna 2003 och 
2004 kom endast ett fåtal medlemmar utöver styrelsen. 
Vid en utlyst extra kretsstämma den 27 september 2004 som 
gällde om kretsen skulle bestå eller inte kom inte någon 
medlem utöver styrelsen. 
Beslut fattades därvid om nedläggning av kretsen. 
Undertecknad var närvarande vid ovannämnda extra 
kretsstämma. 
Hur det skall förfaras med organisationen inom Aneby, 
kommer närmare att diskuteras av länsförbundsstyrelsen. 
Lars-Erik Apelqvist 
 
Ingaryd och Taberg 
Ingaryd är på god väg att bli naturreservat. 
Ett avtal mellan Föreningen Ingaryds Natur och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län/Naturvårdsverket har ingåtts 
innebärande även överenskommelse om intrångsersättning. 
Naturreservatet kommer även att omfatta byggnaderna på  
Ingaryd. 
Taberg har under år 2004 hittills (2004-10-15) haft ca 2350 
besökare, vilket innebär att under de ca 18,5 år 
visningsverksamheten varit igång mer än 60.000 besök 
noterats. 
Lars-Erik Apelqvist  
 
Styrelsemöten  
Styrelsemöten efter årsstämman har varit enligt följande. 
2004-05-12  IM-hemmet i Vrigstad. 
2004-08-30  Store Mosse Naturum. 
2004-10-06  IM-hemmet i Vrigstad. 
Nästa styrelsemöte är 2004-11-10. 
Till styrelsen har adjungerats Anders Aldberg, Nässjö.  
 
 
Till vilka skickas infobladet? 
Länsförbundets informationsblad är tänkt att vara ett forum 
för kommunikation, information och engagemang. Därför 
bör alla kretsaktiva nås av bladet. Kretsaktiva brukar för det 
mesta vara styrelsen och någon eller några ytterligare. Detta 
första utskick, skickas i 10 ex till kretsordförandena, för 
vidare distribution. Vid nästa kretsordförandekonferens 
hoppas vi få adresser på dem som respektive krets tycker ska 
få infobladet hemskickat till sig. Vi börjar i pappersform, 
men detta kan naturligtvis också utökas till att skickas även i 
digital form. 



 

Ny styrelse i länsförbundet 
Länsförbundet har nu en ny struktur och därmed en ny 
styrelse. Årets stämma beslutade om ett antal på inalles nio 
styrelseledamöter, men dessvärre lyckades man inte få 
ihop fler än åtta ledamöter. Med engagemang och tilltro till 
ett konstruktivt föreningsarbete kan förhoppningsvis även 
åtta ledamöter föra miljö- och naturvårdsarbetet framåt. 
Den nya styrelsen träffades en gång i våras och 
konstituerade sig, Under  hösten har vi hittills haft två 
sammanträden. Ett nytt arbetssätt kräver ett annorlunda 
engagemang och samarbete. I inledningsskedet söker vi 
hitta ett konstruktivt och inspirerande arbetssätt, som är 
möjligt att omsätta i en verklighet där ledamöterna också 
har familj, jobb och de flesta dessutom många andra 
uppdrag.   
 
Styrelsen består av 
Lars-Erik Apelqvist, ordförande,  
Ingrid Wallin, vice ordförande  
Bengt Aronsson, sekreterare 
Jan-Olof Berlin, kassör 
Hans Fransson, Inga Hagberg, Monika Mörk och 
Bengt Ohlsson ledamöter 
 
Lars-Erik kommer att ha hand om besvärs- och 
överklagandeärenden och mediakontakter.  
Jan-Olof och Lars-Erik ansvarar för fastighetsfrågor.  
Ingrid har ett övergripande ansvar för kretskontakterna 
och därmed även för kretsordförandekonferenserna.  
Bengt Ohlsson har huvudansvar för utbildning och 
utflykter. 
Information till kretsar via ett kretsblad handhas av Bengt 
A, Inga, Ingrid och Monika. 
Länsförbundets hemsida har Åke Jönsson hand om,. Han 
adjungeras för detta ändamål till styrelsen. 
Respektive krets får en kontaktperson i 
länsförbundsstyrelsen enligt följande: 
Aneby och Tranås – Bengt O och Lars-Erik 
Bankeryd – Bengt O 
Eksjö och Vetlanda – Monika 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo – Bengt A 
och Inga 
Habo och Mullsjö – Jan-Olof 
Huskvarna – Bengt O och Jan-Olof 
Jönköping – Lars-Erik 
Nässjö och Sävsjö – Ingrid 
Att ha en kontaktperson i länsförbundsstyrelsen är något 
nytt, som vi tror ska vara en positiv upplevelse                      
för både kretsar och länsförbund. Kretsarrangemang och 
informationsblad kan samordnas, vilket redan sker bland 
en del kretsar, men kan säkert utvidgas ytterligare. 
Länsförbundet har nog upplevts som att det ibland levt sitt 
eget liv, och inte haft så mycket med kretsarna att göra, 
möjligtvis med riks.  
Det är en viktig uppgift att knyta ihop kretsar, 
länsförbund och riksförening, så att den enskilde 
medlemmen känner sig tillhöra helheten. Detta låter sig 
inte göra i brådrasket, men vi hoppas i alla fall att med den 
nya styrelsen kunna minska gapet mellan krets, läns och 
riks.- ett arbete, där vi måste hjälpas åt allihop. Falken 
visar vägen!                     Ingrid Wallin. 

 

Kretsordförandekonferens 
Vid årsstämman 2004 beslöts att förutom till 
länsförbundsstämman skall styrelsen minst en gång per år 
kalla till ”kretsordförandekonferens”.. 
Denna konferens skall främst vara ett forum för 
erfarenhets- och idéutbyte mellan kretsarna, men också 
vara rådgivande i: 

• stora länsövergripande frågor 
• frågor som handlar om överskridande av 

budgetram eller beslut om större anslag till 
särskild krets  

• frågor som innebär yttrande av övergripande 
principiell natur 

• planfrågor som kräver en bred opinion 
• andra frågor som styrelsen anser bör behandlas i 

större forum 
 

Stämman påpekade också att kretsordförandena har 
möjlighet att närvara vid styrelsesammanträdena med 
yttranderätt, men inte beslutsrätt. 
 
Den 20 november  
har styrelsen planerat in den första 
kretsordförandekonferensen. Antagligen förläggs den, 
denna första gång, till Södra Vätterbygdens folkhögskola, 
men sen är det meningen att vi ska kunna vara ute i någon 
krets, så att vi lär känna varandras natur och miljö lite 
bättre.  
Notera datumet redan nu! Kallelse med tider, plats och 
innehåll för träffen kommer. 
 

 
 

Vad ska vårt Infoblad heta? 
Nu har formerna för vårt infoblad börjat ta form, men vad 
ska det heta? Arbetsnamnet har hittills varit bara 
”Infobladet”, men det finns säkert något roligare. 
Styrelsen utlyser en liten tävling, och förbehåller sig rätten 
att välja ett bra namn bland de förslag, som vi hoppas 
kommer in. Senast 15 december vill vi ha namnförslagen – 
skickade till Inga Hagberg, per telefon eller per mail. 
Spännande! 
Pris utlovas till förslagsställaren av det namn vi antar. 
 
Hur gick det för våra KAMPANJSKOGAR? 
Säkert minns många ute i kretsarna hur vi jobbade för att 
finna särskilt värdefulla skogsområden som vi ville skydda 
för framtiden. Områdena är alla inventerade och 
dokumenterade och många har redan fått ett bra skydd! 
Arbetet med en särskild Skogsbok pågår inom 
Länsförbundet och den beräknas vara färdig senast under 
våren 2005.                         Bengt Aronsson 
 

 
 

 



 
Året för  
VATTNETS BÄSTA - 2004 
Länsstyrelsen har i sitt temaarbete 
proklamerat 2004 som Året för 
vattnets bästa. Miljökvalitets-
målen för temaåret är  
Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet  
Ingen övergödning 
Bara naturlig försurning. 
Man arbetar på bred bas med 
seminarier där många intressenter 
deltar och en central arbetsgrupp 
som diskuterar konkreta delmål, 
handlingsplaner och åtgärder för 
att  
inom en fastställd tidsgräns kunna 
närma sig miljökvalitetsmålen. 
Länsförbundets styrelse har utsett 
Bengt Aronsson och Jan-Olof 
Berlin att vara SNF:s ledamöter i 
arbetsgruppen. 
Bengt Aronsson 
 

 
 
SJÖFÅGELSDÖDEN. 
Länsförbundets styrelse har med 
oro noterat rapporterna om den 
omfattande sjöfågeldöden runt 
våra kuster och sänt skrivelse till 
SNF Riks med uppmaning att 
uppvakta Naturvårdsverket och 
Regeringen att anvisa mera medel 
till forskning för att försöka finna 
orsakerna till denna massdöd. 
Bengt Aronsson 
 
TECKNINGSTÄVLING 
- trevligt initiativ i Bankeryd. 
Bankerydskretsen har sedan några 
år ordnat en teckningstävling för 
nybörjarna i klass 1 med tema – 
rita en fisk, en fågel eller som i år 
ett träd. Alla barnen fick pris av 
något slag som delades ut vid tips- 
promenad med start vid Nyarps- 
stugan, där också alla teckningar 
ställdes ut. 
En god idé att ta efter för andra 
kretsar!  Kontakta Inga-Britt Fälth. 

 

 
OSABY –  
Föreningen Smålands Natur.  
Att SNF äger en stor gård i Osaby 
sydväst om Växjö känner många 
av våra medlemmar till. 
Gården – Osaby Säteri- 
donerades till SNF av systrarna 
Törne år1964. Sedan 1994 är 
nästan hälften av gårdens areal på 
504 ha avsatt som naturreservat. 
Osaby har anor från 1500-talet 
och har stora kultur och natur- 
värden. Gården är utarrenderad, 
har ett stort antal betesdjur och 
odling sker enligt KRAV-s 
principer.  
 

Den vackra Säteri-byggnaden 
hyrs ofta ut för konferenser, 
bröllop och stora fester.  
Ute i trädgården finner man 
Osaby Örtagård – en kryddgård 
av hög klass skapad av Solveig 
Almqvist, Växjö. 
Det gamla orangeriet håller på 
att rustas upp. Skogsbruket drivs 
enligt Gröna planer med stor 
naturhänsyn. Olika inventeringar 
har genomförts på fastigheten.  
 

Osaby förvaltas sedan 1993 av  
Föreningen Smålands Natur 
med styrelse från Länsförbunden 
i Kronoberg och Jönköping samt 
Växjö-kretsen. 
Lars-Erik Apelqvist och Bengt 
Aronsson är ordinarie ledamöter i 
styrelsen, Sven-Åke Svensson och 
Lisbeth Carlsson deltar som 
suppleanter. 
 
Gör ett besök på Osaby –  
Du ångrar dig inte! 
Övernatta gärna på STF:s ny- 
inrättade Vandrarhem i den 
trevliga kuskbostaden. 
Bengt Aronsson 

 
Inventering av JÄTTETRÄD. 
Gislaveds Naturskyddsförening 
har under 3 års tid genomfört en 
totalinventering  av Jätteträd i 
kommunen. Ett jätteträd är enligt 
Skogsstyrelsens anvisningar ett 
träd som mäter minst 314 cm i 
omkrets i brösthöjd. Inventeringen 
har varit mycket rolig och lärorik 
och har gett oss många nya vänner. 
De stora trädens betydelse för den 
biologiska mångfalden är sedan 
länge fastlagd. Sammanlagt fann vi 
över 500 Jätteträd och 
inventeringen finns redovisad i en 
bok Jätteträd i Gislaveds 
kommun, som Länsförbundet utan 
kostnad fördelat 1 ex. till varje 
krets i länet. 
Gnosjö-kretsen är i full gång med 
sin inventering. 
Det är vår förhoppning att fler 
kretsar skall få lust att göra en 
egen inventering! 
Vi hjälper gärna till med tips och 
råd. 
Bengt Aronsson tel. 0371-502 22 
Inga Hagberg tel. 0370-820 10 
 

 
 
GRANSTUGAN – Mullsjö. 
Vid länsförbundsstämman fick vi 
besöka den blivande förenings- 
stugan, torpet Granstugan. 
Tanken är att Granstugan skall bli 
en samlingspunkt för föreningar 
med Natur och Kultur som huvud- 
inriktning. SNF i Mullsjö har i höst 
program tillsammans med 
Hembygdsföreningen, Folkhälso-
rådet, Fiskevårdsföreningen, Fri- 
luftsfrämjandet. Under september 
till november anordnas aktiviteter 
varje vecka i och omkring Gran- 
stugan.  
Samverkan med andra - ett sätt 
att sprida vår idéer!  
Kontakta gärna Brita Boberg 

 



Ur kretsarnas program
3 nov. kl. 19 Värnamo
Rättvisemärkt kväll med Alice Bah.
Alice Bah berättar om Sacheus och
Rättvisemärkning. Sacheusboden
öppen. Kaffeservering.
Värnamo församl..hem Kyrkog. 17.

4 nov. 18.30 Jönköping
Naturbilder från östra Australien.
Roland Engstrand visar bilder och
berättar om kängurur, krokodiler,
grottmålningar, spec. fågelarter mm.
Inträde och fika 30 kr.
Immanuelskyrkan, Oxtorgsg. 15.

10 nov. 18 – 20 Mullsjö.
Braskväll i Granstugan.
Tema Miljö i Mullsjö. Vi tittar på vår
miljöenkät och diskuterar hur vi ska
gå vidare med miljöarbetet.
Granstugan Mullsjö.

10 nov. 18.30 Sävsjö.
Miljömärkning.
Helena Norin, kemist och handläggare
för Bra Miljövårdsfrågor för SNF,
föreläser om miljömärkning och om
varför det är så viktigt att välja miljö-
märkta produkter.
Torsets skola strax utanför Sävsjö.

10 nov. 19.00 Bankeryd.
Brasafton.
Bildvisning. Servering.
Hembygdsstugan, Bankeryd

13 nov. 10.00 Eksjö.
Höstträff vid Hyttens kvarn.
Promenad kring Hytten och
Allmänningsån. Vi bjuder på dryck
och grillkorv. Ta med smörgås.
Hyttens kvarn.

14 nov. 15.00 Gnosjö och Gislaved
Björnvaktarkojor vid Ryska
gränsen.
15.00 Visning av Naturum.
16.00 Kaffe, hembakat dopp (20 kr.)
Sedan berättar Lars-Erik Pettersson,
Bengt Aronsson och Inga Hagberg,
och visar bilder från en vecka i maj i
natur-fotograf Bo Kristianssons
björnvaktarkojor nära ryska gränsen  i
Finland.
Naturum Store Mosse.

17 nov. 19.00 Vetlanda.
Trivselkväll i Illhargen.
Gitarristen Eric Lammers, akustisk
gitarr. C:a ½ tim. Bildvisning Fika och
lotteri med priser. En mysig kväll i
höstmörkret.
Illhargen Vetlanda

17 nov. Valborgsgården Nässjö
Provning av kravchoklad
Ring Bertil Flink, 0380-19836.

18 nov. kl. 19 Gränna Skogsgrupp.
Östra Vätterbranterna.
Information om framgångar och
frågetecken för naturvården inom
området. nya reservat, biotopskydd
och naturvårdsavtal redovisas.
Ingaryd strax norr om Tenhult.

21 nov. 13 – 16.30 Ingaryds Natur.
”Förjul” på Ingaryd.
Utställningar. Försäljning av julkort
och böcker. lotterier. Trubadur Roger
Ivarsson medverkar. Kaffe 20 kr.
Ingaryd strax norr om Tenhult.

21 nov. Träcentrum Nässjö.
Kommunen bjuder nyinflyttade på
”Flyttgröt”. SNF bland andra för-
eningar i kommunen är med och
presenterar sin verksamhet.
Ring Bertil Flink 0380-19836

11 dec. 9.30 Eksjö.
Hugg julgran hos Arne Svahn.
Traditionsenligt inbjuds medlemmarna
till miljögården i Bondarp/Karlstorp
för att hugga sig en julgran. Ärtsoppa
med tilltugg serveras - 20 kr. kom
även om du inte vill hugga gran.
Samling:Konsum P. Eksjö 9.30

3 dec. 19.00 Tranås.
Grötiga bilder.
Traditionell aktivitet där vi avnjuter
gröt och skinkmacka och tittar på
varandras bilder. Ta gärna med dig
bilder att visa!!
Baptistkyrkan .Tranås.

29 dec. 11.00 Eksjö.
Vinterträff på Fiskaretorpet.
Träff på vår naturpärla. Snöpulsning?
Bär  isen i år? Vi tar en kortare prome-
nad, studerar spårtecken och vinter-
ståndare.brasa och grillning i torpet.
Medtag eget fika. Vi bjuder på korven.
Samling: Konsum P. Eksjö 10.30. .

16 jan. 9.00 Huskvarna.
Vintervandring runt Landsjön.
Ta med fika,
Saml. Landsjöns fältstation, Lyckås.

23 jan. 10.00 Tranås.
Is och spårdag
En vacker vinterdag som denna ger
möjligheter till fiske, skridskoåkning
och korvgrillning. Sven Olof Wahl-
ström visar djurens spår. Ta med fika
Parkhallens parkering kl. 10.00.

30 jan 10.00 Jönköping.
Vinterfåglar.
Fågelvandring i centrala Jönköping.
Vi samlas vid  Liljeholmskanalens
SV del  (mot Rocksjön)  går runt i
Liljeholmsparken och till Munksjön
och Rocksjön.
Samarr. med S. Vätterb. Fågelklubb

7 febr. 19.00 Värnamo.
Kretsstämma. Bildspel.
Efter förhandl. visar Stefanie och Nils
Golay ett bildspel om en rundresa i
USA:s  nationalparker. Deras goda
speltbröd serveras till kaffet. Lotteri.
Värnamo församl.hem, Kyrkog. 17.

16 febr. 18.00 Jönköping.
(Ekologisk matlagning).
PROGRAMPUNKTEN
INSTÄLLD.

19 febr. 10 – 12. Ingaryd.
Vintervandring. samling på gården. Ta
med matsäck.

23 febr. 19.00 Jönköping.
Miljö, mat, makt, reklam –Kåseri.
Ring 0390 – 12149.

Programupplysningar
Aneby
Vakant – –
Bankeryd
Inga-Britt Fälth  036 – 377736
Eksjö
Sven Åke Svensson  0381 – 16067
Gislaved
Bengt Aronsson  0371 - 50222
Gnosjö
Inga Hagberg  0370 – 82010
Habo
Gösta Börjesson  036 – 40611
Huskvarna – Gränna
Jan-Olof Berlin  036 – 138483
Jönköping
Roland Engstrand  036 – 69429
Mullsjö
Brita Broberg  0392 – 13265
Nässjö
Bertil Flink   0380 – 19836
Sävsjö
Geiton Persson  0382 – 13493
Tranås
Anders Olsson  0140 – 80200
Vaggeryd
Bo Slunge  0393 – 12494
Vetlanda
Monika Mörk  0383 – 18177
Värnamo
Birgitta Andersson  0370 – 46422


