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Höstens Kretsordförandekonferens  
Lördag 19 nov. kl. 9–15 i naturum Store Mosse. 
 

Program 
9.00 Samling. Efter kaffe och fralla får vi chans att 
tillsammans med Hans Fransson se oss om i naturum. 
Kl. 10. Magnus Fridh från Skogsstyrelsen i Jönköping 
talar om ”Gudrun – Skogsstyrelsens analysprojekt kring 
stormen – konsekvenser och lärdomar för framtiden.” 
Frågor och diskussion. 
Sen tar vi en tur på Wibeckleden, den c:a 500 m långa 
nya  handikappleden som börjar vid naturum.  
C:a 12.00 Lunch äter vi tillsammans i naturum.  
Efter lunch berättar Leif Sjöberg och hans fru från 
Grästorps SNF om sitt framgångsrika kretsarbete. De 
kommer redan på morgonen och är med oss hela dagen. Vi 
diskuterar gemensamma problem, berättar om lyckade 
satsningar och sprider goda idéer.  
C:a 15. Avslutning. Kaffe med hembakat dopp. 
 

Efter konferensen finns det möjlighet att besöka Store 
Mosses närbelägna fågeltorn eller se på örnmatningen.   

Vi hoppas att vi denna gång har funnit tid, plats och 
program som kan locka alla. Om inte ordf. kan komma 
så skicka om möjligt någon annan i din styrelse.  
 

 
 

    

Naturum Store Mosse Nationalpark vid vägen 
mellan Värnamo och Hillerstorp är värt att 
besökas året runt. Tel. 0370-237 92 
Öppet varje söndag samt  30 okt - 6 nov. och  
26 dec - 30 dec, alltid 10.00 – 16.00. 

 
Osaby drabbades särskilt hårt av stormen Gudrun den 8 - 9 
januari 2005. Upp emot 40.000 m3sk stormfälldes till ett värde 
av uppskattningsvis 12 milj. kronor. Av skogen utanför reservatet 
har hittills ca 15.000 m3sk upparbetats. Stor andel död ved har 
lämnats. Upparbetningen fortsätter under hösten och kanske in 
på vintern 2006.  
Särskilt hårt drabbat är barrskogsområdet mellan hemägorna 
och Vederlövssjön. Här har ca 90 % av den gamla barrskogen 
stormfällts och det utgör ca 15.000 m3sk. Träden är här staplade 
på varandra och området är i stort sett oframkomligt. Området är 
ett viktigt friluftsområde inom Osaby med bl.a. vandringsleden 
Sjöslingan. Skogsvårdsstyrelsen i samråd med Föreningen 
Smålands Natur upprättade i juni 2005 ett åtgärdsprogram som 
innebar att rätt betydande delar av barrskogen upparbetades (ca 
30-40 ha av 80 ha). Förslaget stöddes av Jönköpings läns-
förbund och även av Kalmar länsförbund. Däremot ansåg 
Kronobergs länsförbund att den stormfällda skogen i sin helhet 
skulle ligga kvar. SNF:s styrelse har nu i oktober 2005 föreslagit 
att förutom Sjöslingan ca 20 ha av den stormfällda skogen bör 
kunna upparbetas. De har även gett detaljerade regler för 
upparbetningen. Länsstyrelsen beslutar i frågan.   

Lars-Erik Apelqvist

 

 

Höstkonferens 2005 
11 november 
Aula Magna 
Stockholms Universitet 

 

Energipusslet – hur går det ihop? 
 

Energiomställning pågår och är nödvändig av två skäl, för att 
minska fossilbränsleanvändningen och för att kunna avveckla 
kärnkraften. SNF vill också bevara de kvarvarande älvarna och 
forssträckorna och sätta ett tak för biobränsle-uttaget ur skogen 
vid ca 200 TWh. Frågan är då – finns det med de restriktionerna 
tillräckligt med energi för  samhällets behov. 
 

På konferensen får vi höra om bakgrunden till varför det krävs en 
omställning och hur det har gått fram till idag. Vad gör politikerna? Hur 
påverkar det industrin? På e.m. blickar vi framåt i flera parallella 
seminarier. Hur mycket förnybar energi finns att tillgå? Till vilken 
kostnad? Och var ligger hindren för en lyckad omställning? Vilka 
tekniska landvinningar har vi att vänta? Kan man utveckla befintlig 
energiteknik? Hur går vi vidare för att genomföra en lyckad 
energiomställning?  
Läs mer på  www.snf.se                                               
 

09.00 – 12.00 Plenumsession.                                            
Moderator: Svante Axelsson, SNF:s generalsekreterare. 
13.45-15.30 Huvudsession och parallella seminarier 
Kaffepaus med frukt.                                                                  
15.45 – 17.00 Plenumsession  
 

Deltagande är gratis för en representant från varje krets. 
Utförligt program och anmälan som ska göras senast 1 nov. 
www.snf.se/snf/seminarier/hostkonf2005.htm 
 

                                         
 
Inventering av Stora Träd på Osaby. 
Under våren 2005 har de stora träden på Osaby inventerats. Av c:a 
100 träd som antecknats är drygt  60 jätteekar, 1 jätteask och  
1 jättelönn. Ekarna dominerar totalt. De bevarades därför att de var 
”kungens träd” som ej fick huggas, men det var säkert också träd som 
ägarna av Osaby säteri måste ha värderat mycket  högt. 
I inventeringen ingår 15 olika trädslag. På grund av orkanen Gudrun 
saknas tall, gran och bok som ej kunnat mätas. 
Det är intressant  att se hur många olika trädslag som planterats i träd-
gården runt huset: blodbok, blodlönn, hängask, kastanj och ett 
valnötsträd som mäter inte mindre än 267 cm i omkrets.  
Inventeringen har gjorts av Birger Ask, Lars Andersson, Bengt 
Aronsson, Inga Hagberg m.fl. 
På Osabys hemsida kan man läsa mer om de stora träden. 
www. Osaby.snf.se  
                                               



 

 

       Strandjordtunga. 
Strandjordtungan är en av världens mest sällsynta svampar.   
Första gången den observerades var i Danmark år 1890. 
Efter att ha varit borta i hundra år hittade några hängivna 
mykologer den 1994 på stranden av fem sjöar i Småland: 
Bolmen, Rottnen, Furen, Saljen och Hokasjön. 1996 åter-
fanns den i Danmark, på stranden av Navnsø, Nordjylland.  
Strandjordtungan är en klubbformad liten svamp 7 – 22 mm 
hög och 2,5 – 9 mm bred. Dess svarta färg smälter bra in i 
omgivande kortvuxen växtlighet och är svår att upptäcka. 
Den växer ofta i små grupper inom ett område på 0,5 – 3 m2. 
Intresserad? Kontakta Niklas Johansson, Länsstyrelsen. 
 
Blandat från länsförbundet 
Den 8 – 9 oktober 2005 var Länsordförandekonferens  på 
Långholmen i Stockholm. Ca 30 deltagare från SNF-riks sty-
relse, kansli, valberedningen och från de olika länsförbunden.
Undertecknad deltog för Jönköpings länsförbund.  
Länsförbunden kring Stockholm och norrut var väl 
representerade men däremot saknades representanter från 
flera av grannlänen till Jönköping, bl.a. Kronobergs, 
Östergötlands, Skaraborgs, Älvsborgs och Hallands län. 
Som ”svåra frågor” vid konferensen angavs Rovdjur, 
Strandskydd och Kärnkraft/avfall. Föreningsfrågor, 
verksamhetsriktlinjer upptog en stor del av programmet. 
Medlemsantalet i Svenska Naturskyddsföreningen håller sig 
till ca 169.000 vilket är något mindre än föregående år. 
Ekonomin är i balans bl.a. tack vare intäkter 4 milj. kr. från 
arv. (Budget för arv 0 kr). Nästa års riksstämma hålls i 
Karlstad 17 – 18 juni 2006. 
Nya naturreservat  
Nyckelås i Mullsjö och Jönköpings kommuner invigdes som 
naturreservat den 24 augusti 2005. Skurugata i Eksjö 
kommun har utökats och Eksjö kommun har genom beslut 
2005-08-25 bildat kommunalt naturreservat för Klinten i 
kommunen. Förslag till naturreservat för Ingaryd Jönköpings 
kommun och för Stolpaberg i Vetlanda kommun är ute på 
remiss. Eloge till länsstyrelsen och Eksjö kommun för 
reservatsbildandet! 
Taberg   
Gruvvisningarna i Taberg har år 2005 samlat ca 2400 
besökare vilket är mer än förra året. Största delen av 
intäkterna från gruvvisningarna går tillbaka till länsförbundet 
för att täcka kostnaderna för Gruvgården. 
Skogsboken 
Styrelsen för länsförbundet önskar få upplysning om hur 
stormen Gudrun påverkat kampanjskogarna i länet, se 
upprop i länsbladet Våren 2005. Önskemål är även att få in 
kompletterande färgbilder från resp. krets kampanjskog. 
Länsförbundets styrelse har beslutat att skogsboken skall bli 
mera enkel och lättläst än som tidigare diskuterats. Det 
förnämliga bakgrundsmaterialet som främst Uno Björkman 
Eksjö åstadkommit finns därvid tillgängligt antingen i 
pappersform eller på annat sätt för de som mera i detalj vill 
fördjupa sig i och studera respektive kampanjskog. 
Nyttjandet av återstående projektbidrag från SNF-riks för 
kampanjskogarna har länsförbundet begärt förlängas till 
september 2006  

Lars-Erik Apelqvist

 
Miljöarbetet i samband med O-Ringen 2005. 
Som erfaren orienterare med 45 års tävlingar varav 25  
O-Ringen, miljöintresse och en akademisk utbildning i biologi 
och kemi åtog jag mig uppdraget att bli miljöchef för det 
gigantiska orienteringsarrangemanget O-Ringen 2005. 
Visionen vi hade var att miljötänkande skulle genomsyra hela 
arrangemanget, målet att det skulle miljödiplomeras. 
Redan 2002 startade arbetet. Bl. a. måste vi ta hänsyn till 
nyckelbiotoper och andra skyddsvärda områden. Vilka 
naturhänsyn skulle tas vid banläggning mm? 
Huvuddelen av de ca 20 000 delt. skulle bo på Skillingaryds 
läger. Här skulle bli campingstad med all service mm som i 
en vanlig stad. De flesta orienterarna skulle bo på 
Skillingaryds ljunghed – ett Natura 2000 område. Två 
tävlingsetapper i Väset norr om Bredaryd, två vid Åsa by, 
Norrahammar och sista etappen på skjutfältet S. om lägret. 
Hela arrangemanget skulle prövas enligt miljöbalken vilket 
krävde många sidor av verksamhets- och miljökonsekvens-
beskrivningar som lämnades till Länsstyrelsen och berörda 
kommuner. Eftersom ett Natura-område berördes måste alla 
moment noga tänkas igenom och alternativa lösningar sökas.
Transport av de tävlande skedde med ett 90-tal bussar. 
Tiden utanför tävlingarna rekommenderade vi samåkning, 
delade ut tidtabeller, hyrde ut 300 militärcyklar. 
Källsortering av avfall skedde i åtta fraktioner på centralorten, 
på tävlingsplatserna var sorteringen något enklare. Noggrann 
information på flera sätt till deltagarna var förutsättningen för 
att detta skulle lyckas. På menyn i restaurangen fanns 
KRAV-märkt alternativ varje dag. Miljökrav på leverantörer. 
Papper, hygienartiklar mm skulle vara miljömärkta. 
Alla chefer och andra ansvarspersoner genomgick en halv 
dags miljöutbildning. En pedagogisk uppgift var att få i varje 
fall de flesta av de ca 2000 funktionärerna att inse vikten av 
miljöanpassningen. 
O-Ringen 2005 medförde att Skillingaryds ljunghed 
restaurerades. Skötseln, som försvaret har ansvar för, var 
starkt eftersatt och heden höll på att buskas igen. O-Ringens 
campingchef ansvarade för att allt sly togs bort, att det 
område som skulle användas brändes och att gamla 
ljungkvistar klipptes ner. Vid de åtta hygienstationerna stod 
rader av toaletter typ ”bajamaja” och här fanns också 
behållarna för källsortering mm. 
I mässhallen fanns en utställning med ett fyrtiotal bilder från 
ljungheden. Det var Dan Damberg som levererat dessa efter 
önskemål från oss. Många tyckte de var fantastiskt vackra! 
Centralorten var öppen tio dagar. På grund av en effektiv 
organisation var i princip hela området återställt inom en 
vecka efter avslutningen. Kontakterna med kommunerna och 
framförallt med Länsstyrelsens Mari-Janne Möller var mycket 
positiva. Det är ju ett antal tillstånd som behövs, det sista 
som blev klart var undantaget från terrängkörningslagen. 
Jag måste erkänna att det var med viss stolthet jag 
bevittnade överlämnandet av miljödiplomet på den 
uppbyggda scenen vid ceremoniplatsen. Det var en 
representant från stiftelsen Håll Sverige Rent som lämnade 
över beviset till generalsekreteraren Hans Falk. 
                                   Lisbeth Carlsson, miljöchef O-Ringen 2005. 
 
  



 

FRÅN KRETSARNA 
  
SÄVSJÖ Sjöplommon och Sjöhjortron i Vallsjön. 
Sävsjökretsen är delaktör i ett stort EU-projekt, som startats i Sävsjö. 
Projektet handlar om att synliggöra natur- och kulturvärden och 
tätortsnära rekreationsområden i Sävsjö kommun. Målet är att sprida 
kunskaper och öka intresset för natur- och kulturvärden hos allmänheten 
och i första hand kommunens egna innevånare. Man ska också satsa på 
studiecirklar och guidutbildning.  
Ett av naturområdena är Sävsjökretsens kampanjskog, Sanatorieskogen, 
mitt i Sävsjö. Sanatorieskogen är speciell genom att delar av området 
tidigare varit parkmiljö med ovanliga träd, men efterhand har den 
naturliga miljön tagit överhand.  
I Vallsjön finns de unika algerna Sjöplommon och Sjöhjortron, som man 
så småningom kommer att kunna studera via flotte direkt på växtplats. 
Projektet löper fram till årsskiftet 2006-07.                   Ingrid Wallin     
 
TRANÅS Kravfyllt bak. 
En efter en droppade flickorna (27- 68 år) och en pojke in i köket på Rås 
gård i Tranås.  Snart hade alla kavlat upp ärmarna och kunde börja baka 
ut ”bautabullar” som ledaren för dagen, Annika Wahlström, satt degen till 
på morgonen. Resultatet blev enorma (!) skapelser som intogs till fikat.  
 
 
 
 
 
 
      

Temat för dagen var att baka med kravmärkta  
produkter och då främst speltvete. De flesta av 
oss hade inte provat spelt så det var en  
spännande nyhet. Alla var engagerade och  
förväntansfulla inför nya recept och nya tekniker. 
Efter ”bautabullarna” var det dags att sätta vår  
första deg för dagen. Höstbröd, valnötsbröd,  
morotsbröd och ljust lantbröd fanns att välja 
 bland. Till alla krävdes surdeg vilket också  

fanns förberett. Att värma degvätskan till 42 grader väckte mycket frågor. 
Skulle jästen tåla det. Vi fick lära oss att hälla degvätskan över mjölet och 
sedan tillsätta jäst. Då hann degvätskan svalna något. Speciellt bra just 
när man bakar på spelt. Speltvetet fanns i två varianter; siktat och 
fullkornsmjöl. För att få brödet ännu grövre fanns hela speltkorn som 
Annika kokat i förväg att blanda i. Innan vi fick smaka våra bullar bakade 
vi ut ännu en förberedd deg; skållade havrebröd.  ”Bautabullarna” 
smakade ljuvligt. Medan vi mumsade fick vi en presentation av vad 
”Myllas skafferi och förråd” i Aneby har att erbjuda; kravmärkta varor och 
annat hälsosamt. Havrebröden blev raskt klara att grädda och våra degar 
jäste i höjden. Degen var kladdig och de flesta gjorde som Annika 
tipsade om; knådade den med en slev i bunken och stjälpte sedan direkt 
i brödformarna. När det gällde gräddningen av alla bröden fick vi lära oss 
att brödet skulle ha en temperatur på 96 grader innan det kunde tas ut. 
Sedan skulle det slås in i bakdukar och ligga så, helst till dagen därpå. 
Till lunch åt vi kokta speltkorn med dillkött, ostkaka till efterrätt. Vi fick alla 
en trevlig avslutning på miljövänliga veckan och mycket nöjda for vi hem 
framåt e.m. med minst fyra limpor bröd och några bullar var.                       
 
 

                                                      Martina Olsson                       
 
GISLAVED - GNOSJÖ. Hos biodlarna. 
17 aug i år hade vi ett mycket lyckat besök på  
Bitorpet i Anderstorp. Gislaved-Anderstorps Biodlar- 
förenings ordf. Bertiil Stigemyr gick från kupa till kupa 
och visade oss sina fromma bin. Sedan berättade  
han och Valle Malm om hur man blir biodlare och  
om vad bina betyder för naturen. Livlig frågestund.  
Alla var mycket  nöjda med det intressanta besöket. 
Ta kontakt med biodlarna i din kommun!  
De ställer gärna upp. www.biodlarna.se  
                             Bengt Aronsson och Inga Hagberg  

 
JÖNKÖPING Miljövänliga veckan. 
Så har det då varit miljövänliga veckan igen, denna gång 
med bananer som tema. I år skärpte vi i Jönköpings-
kretsen till oss och bildade en H.U.T grupp "Hållbar 
utveckling". (Tyvärr har Miljövänliga veckan gått ganska 
spårlöst förbi hittills i Jönköping). Vi har samarbetat med 
Bankeryd och Huskvarna, med Agenda 21 kontoret som 
hjälpt till med finansiering mm och med kooperativet 
Bikupan som levererade bananer. Vi gjorde ett utskick till 
samtliga större affärer i kommunen och till samtliga 
grundskolor. Utställning på COOP A6 under veckan, 
torget på lördagen och kabaré Schyssta bananer på 
biblioteket på lördagkvällen tillsammans med Jönköpings 
körsällskap. Varför skriver jag detta? Jo jag vill poängtera 
att det är aldrig för sent att göra något under miljövänliga 
veckan. Vi har varit tre personer som engagerat oss 
ganska rejält, det har varit spännande och en utmaning, 
dessutom trivsamt och trevligt att göra en insats. Nästa 
år är det Kaffe som är temat. Jag vill uppmana alla att 
fortsätta engagera sig och börja om ni inte gjort något 
förut. Miljövänliga veckan är ett utmärkt tillfälle att 
marknadsföra Naturskyddsföreningen. Vi har i alla fall fått 
blodad tand att fortsätta.                            Hans Fransson  
 
GISLAVED – GNOSJÖ. Fjärilskurs 

 Inom Länsstyrelsen finns ett stort  
intresse för att länets dagfjärilar inventeras. I 
I Gislaveds och Gnosjö- kretsarna pågår en 
kurs i ämnet. Första kursdelen genom- 

fördes 5 okt. på Gislaveds Gymnasium. Intresset var 
mycket stort, över 50 personer deltog, därav 15 
ungdomar från biologilinjens avslutningsklass. Ledare var 
fjärilsexperten Niklas Johansson från Länsstyrelsen i 
Jönköping. Han är inte bara oerhört kunnig utan kunde 
också framföra sitt ämne på ett sätt som entusiasmerade 
samtliga åhörare. Andra delen av kursen planeras till 26 
april  2006 och vi hoppas kunna börja inventeringen 
under sommaren. Tag kontakt med Niklas, om ni är 
intresserade.                       Bengt Aronsson, Inga Hagberg. 

VAGGERYD Fladdermusspaning.
En vacker kväll i augusti var vi i Vaggerydskretsen 
ute på fladdermusspaning under sakkunnig ledning av 
Henrick Blank, fladdermusexpert på Länsstyrelsen. Han 
inledde kvällen med ett kort föredrag om fladdermöss. Vi 
fick bl.a. veta att det finns bortåt tjugo arter i landet, men 
flera av dessa är ovanliga.  
Vid niotiden gav vi oss iväg ut. Henrick hade med sig en 
apparat som fångade upp och förstärkte fladdermössens 
läten så att vi lätt kunde höra dem. Olika arter har olika 
läten. En kännare kan på detta sätt artbestämma dem 
ganska lätt. Vi behövde inte gå långt från huset för att 
träffa på första fladdermusen. Vi vandrade sedan c:a en 
kilometer inåt skogen till ett vattendrag, där fladder- 
mössen trivs. Med hjälp av en lampa kunde vi se dem 
flyga fram och tillbaka över vattenytan. Vi hörde (och 
såg) flera fladdermöss,  åtminstone tre olika arter enligt 
Henrick. Allt detta under loppet av en knapp timme!    
                                                           Marianne Frick    
hearing.   

 



Avsändare 
Naturskyddsföreningen 
Jönköpings länsförbund 
Prostkvarnsgatan 15, c/o Apelqvist 
554 46  JÖNKÖPING 

    Ur kretsarnas program 
  
10 nov. 19.00 Bankeryd. 
Brasafton i hembygdsstugan. 
Magnus Thorell visar bilder. Servering 
Ansvarig: S-O Tilander 036-37 73 71 
 
11 nov 18.00 Värnamo. 
Trivselkväll. Vi träffas och lagar en 
KRAV-märkt middag.   
Plats Finnvedens gymnasium. 
 
13 nov. 14.00 Gnosjö och Gislaved. 
Peru, en fantastisk naturupplevelse! 
Trivselafton i naturum Store Mosse.  
Bengt och Inga berättar och visar 
bilder från en tre veckor lång färd i 
Peru; vid kusten, i bergen, på floden. 
Kaffe och äppelkaka 30 kr. Samling 
13.30 vid Gnosjö stn. 14 i naturum. 
 
16 nov. 19.00 Vetlanda. 
Trivselkväll i Elhargen vid Illharjens 
naturreservat, Vetlanda.  
Upplysn. Monika Mörk 0383-18177 
 
17 nov. 11.30 Vaggeryd. 
Besök hos konservator Åke Bursell 
i Bondstorp. Anmälan senast 14 nov. 
till Marianne Frick, 0393-300 00 
 
19 nov. kl 10.00 Eksjö. 
Höstträff vid Hyttans kvarn med 
promenad i omgivningen, dryck och 
grillkorv. Ta med smörgås. 
 
19 nov. kl. 09.00 -15.00  
Kretsordförandekonferens på 
naturum Store Mosse se första sidan. 
Viktigt att kretsarna sänder 
representant/er. 
 
20 nov.  13.00-16.30 Ingaryd   
”Förjul” på Ingaryd. Utställningar, 
försäljning, lotteri. Trubadur Roger 
Ivarsson medverkar. Kaffe 25 kr. 
 
23 nov. 19.00 Mullsjö. 
Braskväll i Granstugan. Förra året satt 
vi och huttrade vid elden nedanför 
Granstugan. Skorstensstocken var 
utdömd. I år hoppas vi på en trivsel-
kväll inomhus. Vi bjuder på förtäring.  
 
24 nov. 19.00 Habo Hembygdsgård. 
Brasafton. Vi ser på bilder på dia 
eller dator. Lotteri. Kaffe och ostkaka. 

 

 
9 dec. 19.00 Baptistkyrkan, Tranås. 
Grötiga bilder. Traditionell aktivitet 
där vi avnjuter gröt och bilder. Ta 
gärna med dig bilder att visa! Möjligt 
att visa såväl digitala som diabilder.  
Kontaktperson Catharina Karlsson 
 
17 dec. 9.30 Eksjö. 
Välkomna till miljögården i Bondarp 
för att hugga julgran hos Arne Svahn. 
Ärtsoppa serveras. Ta med tallrik, 
mugg, bestick och kaffe. 
 
15 jan. 2006 14.30 Ingaryd 
”Efterjul” på Ingaryd. 
Roland Engstrand visar bilder från sin 
resa till Madagaskar.  
Kaffe 25 kr 
 
22 jan 2006, kl. 10.00  Tranås.  
Is och spårdag. Ta med fika och kom 
till Parkhallens parkering. Du kommer 
att få vara med i trevlig gemenskap 
vid Säbysjön, både på isen och vid 
brasan. Är det spårsnö så tittar vi på 
djurspår. Kontakt Richard Olofsson. 
 
22 jan. 09.00 Huskvarna. 
Vintervandring vid Landsjön.  
Samling vid Landsjöns fältstation, 
Lyckås. Vandring i markerna mellan 
Landsjön och Vättern. Ta med fika. 
Ansvarig: Jan-Olof Berlin 036-138483
 
29 jan.2006 10.00 Jönköping.  
Vinterfåglar. Några av de 70 kända 
fågelarterna i Jönköpings kommun får 
vi säkert se på fågelvandring i Jönk. 
Vi samlas vid Liljeholmskanalens 
sydvästra del (mot Rocksjön) går runt 
i Liljeholmsparken och till Rocksjön. 
Därifrån ser vi vad Munksjön har att 
erbjuda innan vi går tillbaka till 
Liljeholmsparken.. Ansvariga: Roland 
Engstrand, 036-694 29 och Björn 
Merkell, 036-523 34 
 
18 febr.2006 10.00-12.00 Ingaryd. 
Vintervandring. Samling på gården. 
Ta med fika.   
 
 
 

 
      

 

Upplysningar 
Aneby Vakant. 
Bankeryd Lennart Öhman, 036 – 370775 
Backg. 2, 564 91 Bankeryd 
lennart.ohman@telia.com 
 

Eksjö Ordf. Uno Björkman, 0380-720 67  
Ånhult, 371 91 NÄSSJÖ 
uno.bjorkman@telia.com 
Progr.ans. Sven Åke Svensson  0381- 16067 
Castmans väg 158, 575 37 EKSJÖ 
sven-ake.svensson@ebox.tninet.se 
 

Gislaved  Bengt Aronsson  0371 – 50222 
Skolgången 9, 330 26 BURSERYD 
bengt.g.aronsson@telia.com 
 

Gnosjö  Inga Hagberg  0370 – 82010 
Sommarhult, 330 31 KULLTORP 
inga.hagberg@telia.com 
 

Habo Gösta Börjesson  036 – 40611 
Dammg. 10, 566 32 HABO 
gosta.borjeson@swipnet.se 
 

Huskvarna Gränna Jan-Olof Berlin  
Aspvägen 5, 561 38 HUSKVARNA ,  
036-13 84 83 jan-olof.berlin@telia.com 
 

Jönköping  Henrick Blank 036 – 187501 
V. Storg. 33A, 553 15 JÖNKÖPING 
henrick.blank@webaid.se 
 

Mullsjö  Brita Broberg  0392 – 13265 
Björkängsv. 6, 565 32 MULLSJÖ 
brita.broberg@snf.se 
 

Nässjö Bertil Flink   0380 – 19836 
Rågången 3, 571 38 NÄSSJÖ 
blflink@swipnet.se 
 

Sävsjö Ulf Christierson 0382-92005 
Hjärtlanda Prästgård, 576 92 SÄVSJÖ 
ingrid.wallin@hofgard.savsjo.se 
 

Tranås Anders Olsson 0140 – 80200 
Aspa, 570 60 ÖSTERBYMO 
andersaspa@telia.com 
 

Vaggeryd  Postmottagare:Marianne Frick 
0393-30 000 Fastorp, 568 91 Skillingaryd 
marianne.frick@fastorp.se 
 

Vetlanda  Monika Mörk  0383 – 18177 
Gåvostigen 19, 574 39 VETLANDA 
monika_mork@hotmail.com 
 

Värnamo  Ordf. Per Petersson 0370-650840 
Norregård, 33015 BOR  
per-petersson@telia.com 
Progr.ansv Birgit Johansson, 0370-27027 
Åminne, Tjutaryd, 331 91 VÄRNAMO 
037027027@telia.com 

 

 
 

 


