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Länsstämman 22 april 2006 
Eksjö SNF-krets inbjuder oss till Årsstämma med Jönköpings 
Länsförbund.  
Möteslokal Stadshotellet i Eksjö vid Stora 
Torget och den vackra ryttarstatyn. Kaffe, 
lunch mm. intas på hotellet i trivsam miljö. 

 

Kl. 09.30 Samling med kaffe 
Kl.10.00 Välkomsttal. Inledning. 
Kl.10.05. Ekomat.nu, resurser 
och miljö, presentation av Pia 
Larsson Jönköping. 
Kl.10.15 Årsstämmoförhandlingar 
Kl.12.00 Lunch 

Kl.12.45- 14.30 Efter en kort inledning tar stadens lokala 
guide, Modig, oss med på en spännande kulturupplevelse i  
den gamla trästaden. 
Kl.14.30 – 15.00 Avslutning med kaffe 
Obs! Från Eksjökretsen har inkommit en  
skrivelse/ motion om att öka avskjutningen av  

älg och rådjur. Denna kommer att behandlas på stämman. 
 
Till Länsstämman får kretsarna sända ombud enligt följande: 
Jönköping 7, Bankeryd 5, Huskvarna/Gränna 6, Gislaved 5, 
Tranås 5, Nässjö 6, Eksjö 5, Värnamo 6, Gnosjö 4, Sävsjö 5, 
Vetlanda 5, Vaggeryd 5, Habo 5, Mullsjö 5. 
Styrelsen hoppas att alla kretsar blir representerade 
Anmäl ombud senast 12 april till Ingrid Wallin 
0382-10715 Mail ingrid.wallin@hofgard.savsjo.se 
________________________________________________ 
Smålands Naturs Årstämma 
Stämman hålls i Osaby söndagen 21 maj. Kretsar som är 
medlemmar kommer att få särskild kallelse. Reservera 
dagen! Det har hänt många intressanta saker i Osaby under 
det gångna året – både när det gäller natur, jordbruk och 
byggnader. 
 
SNF:s Riksstämma i Karlstad 16 –18 juni. 
Samtliga kretsar har fått inbjudan till Riksstämman. 
Försök att delta med något ombud. En välbesökt 
riksstämma ger Naturskyddsföreningen styrka och 
uppmärksamhet. Dessutom kan det vara mycket 
trevligt och nyttigt att vara med. Krets som inte 
utnyttjar sin plats bör meddela Länsförbundet. 
 
Strandskyddsfrågan – kort lägesrapport. 
Beroende på olika politiska diskussioner ligger strandskydds-  
frågorna f n på is. Beslut om ev. reviderad strandskyddslag 
beräknas komma i höst. Viktigt att kretsarna är på alerten 
och bevakar olika strandskyddsärenden inom sina områden. 
Detta betonades på SNF:s länsordf.konferens i Getå. 
                                                                           Lars-Erik Apelqvist 

 
 

Aktuellt om länets naturreservat. 
Länsstyrelsen har god fart när det gäller naturreservaten i länet. Redan 
under 2006 har det bildats tre nya reservat: Råbyskogen i Jönköpings 
kommun, Stolpaberg samt Stora och Lilla Fly, båda i Vetlanda kommun. 
Med de tre ovan nämnda finns det f.n. 81 olika reservat i länet. 
Naturreservatet Stora och Lilla Fly är en utvidgning av det tidigare reser-
vatet  Stora Fly, som var länets första naturreservat, bildat den 23 juni 
1963. 
Nytillkomna förslag till naturreservat är bl.a. Bäckafall i Nässjö kommun, 
Höghult och Bockaström i Vetlanda kommun och Långelaggen i Gnosjö 
kommun. 
Naturreservatet för Ingaryd är ännu ej beslutat av Länsstyrelsen. 
Jönköpings kommun har motsatt sig bildandet, eftersom det kan beröras 
av en järnvägssträckning. Kommunens ställningstagande får anses som 
anmärkningsvärt, då man sålt fastigheten till Föreningen Ingaryds Natur 
med villkor från den ursprungliga givaren att området skall fridlysas. 
För många naturreservat föreligger även förslag till ändrade skötsel-
föreskrifter, en anpassning till Natura 2000-bestämmelserna. 

Lars-Erik Apelqvist
GLÖM INTE ATT GÅ IN PÅ SNF:s HEMSIDA 
Där kan man bl. annat läsa följande: 
Inga miljögifter i jackan, tack!
SNF har hittat höga 
halter av fluorerade 
miljögifter i 
allväders-plagg. Var 
med och påverka 
tillverkarna. 
Tillsammans kan vi som 
konsumenter visa att vi vill ha 
funktionella kläder utan 
miljögifter. 

Rädda Östersjön – Välj 
fosfatfritt! 
För att inte orsaka övergödning 
i närliggande vattendrag bör alla 
som inte har kommunal 
avloppsrening välja Bra 
Miljöval-märkta fosfatfria 
produkter. Höga fosfathalter 
förekommer främst i tvättmedel 
och maskindiskmedel. 

Pilgrimsfalkarna fortsätter att bli fler 
 Falkstammen i södra Sverige fortsätter att öka men med en 

lägre ökningstakt än under slutet av 1990-talet. Det visar den 
senaste rapporten från SNF:s Projekt Pilgrimsfalk. 2005 fanns 
det enligt SNF:s bedömningar totalt 150–175 par i landet. Läs 
mer i Projekt Pilgrimsfalks årsrapport.                  Ingrid Wallin 
 

Intressanta naturupplevelser. 
Jag bor i Burseryd, helt nära Västerån, ett biflöde till Nissan. Den 10 mars 
gjorde jag en skidtur längs ån. Som vanligt tittade jag efter spår, jag såg 
spår av räv, hare och av en älg som hoppat över taggtrådsstängsel utan 
att minsta hårstrå fastnat. Så upptäckte jag något nytt - utterspår - för 
första gången i Burseryd på mer än 50 år.  
En vecka senare gjorde jag och Inga Hagberg en skidtur på sjön Fegen. 
Där såg vi något ännu mer spännande - spår efter en varg, 120 cm mellan 
avtrycken. Den hade jagat ett rådjur. I en by inte långt från sjön har man 
hittat ett rovdjursrivet rådjur. I dagarna har det stått i Hallandsposten om  

 

  

flera observationer av varg i gränslandet mellan 
Småland och Halland Rovdjursinventerare 
Tommy Berglund har följt spåren och är helt 
säker på att det är en varg som gästat våra 
skogar.                                      Bengt Aronsson    

 



 

 

 

 
 

Örnarna på Store Mosse. 
Värnamo Fågelklubb har sedan 1970-talet skött inventering  
av örnarna på Store Mosse. Örnarna matas på en plats 
nära naturum. Föreningen Örn 72 står för inköp och 
transport av kött till utfordringsplatsen, mest veterinär-
besiktigat griskött. Store Mosses tillsynsman, Arne 
Andersson m.fl. ser till att det finns mat för örnarna på åteln.

                   

 

Kenth Örn från Värnamo fågelklubb har under lång tid från ett speciellt 
gömsle inventerat och fotograferat örnarna. Han lämnar följande fakta. 
Örnobservationerna vid Store Mosse har gjorts under ca 30 år. Vintern 
2005-2006 har 28 olika kungsörnar och 9 havsörnar observerats vid 
matningsplatsen. Av dem är färre ungfåglar av kungsörn än tidigare år – 
förmodligen beroende på en mindre lyckad häckning i Norrland under våren 
2005.  De nya kungsörnarna färgmärks – ca 85% är i dag ringmärkta. 
Häckning av örn förekommer både i Jönk. och Kronobergs län och i Skåne. 
Eftersom lämpliga boplatser vid Smålandskusten redan är fullbelagda har 
havsörnen minskat i vårt område, men glädjande nog börjar den etablera 
sig vid en del av de stora sjöarna i Sydsverige. Intresset för örnarna har de 
senaste åren ökat mycket bland fågelskådare och andra naturmänniskor. 
Genom matning med giftfritt kött har örnstammarna ökat och är stabila.  
Men bakom knuten lurar en ny fara – fågelinfluensan.         Bengt Aronsson 
                                                                                                       
Vattenråd för Västerhavets älvar 
Vattenmyndigheten i Västra Götalands län har tagit initiativ till att öka 
samverkan kring Västerhavets älvar, efter Ätran var det nu Lagans tur. 
Vid en konferens i Värnamo den 8 mars diskuterades med en stor skara 
intressenter hur en utökad samverkan kring avrinningsområdet ska kunna 
skapas, och förslag om ett särskilt s k Vattenråd  för Lagan lades fram. 
Redan i dag arbetar en organisation, Lagans Vattenvårdsförening,  för 
åtgärder kring älven. 
Syftet med det nu föreslagna Vattenrådet är att fördjupa samverkan mellan 
markägare, kommuner, fiskevårdsfören. m fl för att skapa effektiva och 
ekonomiskt försvarbara lösningar på miljöstörningar i Lagans vatten. För de 
övriga älvarna diskuteras liknande Vattenråd. De ska lämnas stor frihet  att 
själva skapa sin organisation.                            Bengt Aronsson Gislaved       
 
Fågelinfluensan – vad gör man med en död fågel? 
Beredskapen mot fågelinfluensan är omfattande. Länsstyrelsen använder t 
ex information i internetbaserade rapporterings-systemet för fåglar ”Svalan” 
för olika analyser. Vi vill därför särskilt uppmana att stora ansamlingar av 
”vattenlevande” fåglar rapporteras till Svalan www.artportalen.se  
Om du hittar minst 5 döda fåglar inom samma område, rör 
inte fåglarna. Kontakta Länsstyrelsen på telefon 036-39 50 00.
Handskas försiktigt även med enstaka döda fåglar, ta inte i 
fåglarna, iakttag god hygien och använd handskar. Låt fågeln 
ligga eller gräv ner den. Kontakta din kommun om du 
behöver hjälp. Ett 40-tal fågelarter, främst rovfåglar, betraktas 
som Statens Vilt. Döda exemplar sänds via Polisen till 
Naturhistoriska riksmuseet. För mer info om Statens Vilt,  
www.nrm.se. För frågor om fågelinfluensan hänvisas till 
telefon 020-202000 och till www.sjv.se                    Länsstyrelsen 
 
Tips för bilister som vill köra sparsamt och 
miljövänligt. 
8 okt. i fjol ordnade Värnamo SNF i samarbete med  

stans bilhandrare visning av miljöbilar på Storgatsbacken. Mycket folk 
passerade i det vackra vädret. De tittade på bilarna och pratade med 
säljarna. SNF:arna informerade om vad SNF och Gröna Bilister tycker i bil- 
och trafikfrågor och bjöd på KRAV-märkta bananer. På Vägverkets 
hemsida: www.vv.se  finns bra tips om hur du med enkla åtgärder  kan 
köra sparsamt och miljövänligt.                            Peter Thorén Värnamo 
 

 

Länsförbundets Skogsbok 
En kommitté som består av Uno 
Björkman, Lars-Erik Apelqvist, 
Inga Hagberg och Bengt 
Aronsson arbetar nu för fullt med 
att göra färdig boken om 
kretsarnas kampanjskogar 
Vi hoppas att vi ska bli klara  

i aug. i år. Skicka gärna rapport om förändringar och 
om vad orkanen Gudrun ställt till med i era skogar. 
Ring eller maila till Bengt A. eller           Inga Hagberg 
 
 Året för vattnets bästa                                          
 

 

.År 2004  utsågs av Länsstyrelsen 
som  ”Året för vattnets bästa”.  
Då påbörjades ett arbete för 
att fastställa åtgärdsprogram 
avseende åren  
2005 –2008 för 
miljökvalitetsmålen: 
 

 

*BARA NATURLIG FÖRSURNING 
* INGEN ÖVERGÖDNING 
* LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
* GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 
 

Arbetet har genomförts inom en stor arbetsgrupp, 
där repr. för samtliga kommunstyrelser i länet, 
Hushålln.-sällsk, LRF, Fiskevattenägarförb., 
Södra, Emå-förb., Skogsstyr. samt  från SNF 
Bengt Aronsson och Jan-Olof Berlin. var med.  
Greger Phalén från Nässjö har varit ordförande i 
arbetsgruppen och Anna Isaksson, Anna-Karin 
Weichelt och Anton Halldén från Länsstyrelsen har 
varit ansvariga tjänstemän och skrivit slutdokumentet. 
Hösten 2005 förelåg ett förslag till åtgärdsprogram. Det  
fastställdes av Länsstyrelsens  den 14 nov. 2005. 
Rapporten om Åtgärdsprogrammet återfinns i 
meddelande från Länsstyrelsen nr 2005:55. 
Dokumentet innehåller många intressanta fakta 
och förslag. Det är tryckt i 200 ex. och kan 
rekvireras från Länsstyrelsen.          Bengt Aronsson 
 
Naturfilmare visade sitt Härjedalen 
I okt.  2005 besökte naturfilmaren Ingemar Lind Eksjö 
på SNF-kretsens inbjudan. Sex år i följd har medlem-
mar och andra Eksjöbor fått höra Lind berätta. En 
trevlig och uppskattad tradition - 140 åhörare vittnar 
om detta. Filmen, "Året på fjällen" från Härjedalen 
visar blåhakens ankomst i maj, ett av de finaste 
vårtecknen, Norrlands näktergal. Sommaren blir 
intensiv, fjällvärlden fylls av naturens egna ljud. När 
morgondimmorna visar sig vet man att hösten är på 
väg. Ripbärens blad färgar hela fjället rött och 
förebådar vintern. Lind lägger ner mycket arbete 
och tid på att fånga naturens egna ljud, vilket 
tillsammans med de vackra bilderna ger åhöraren en 
nästan andäktig upplevelse. Vid den välbesökta 
föreställningen fick Lind den uppskattning han så väl 
förtjänar, som filmare och som föredragshållare. Och 
om vi vill så är han tillbaka nästa år igen.                         
                                         Sven-Åke Svensson, Eksjö 



 

 

 
 
MILJÖVÄNLIGA VECKAN v. 40 
Regionala upptakten för Småland Blekinge 
äger rum 2 sept. på naturum Store Mosse 
Start 10 – slut c:a 15. Programmet kommer 
att gå ut till samtliga kretsar. Vi hoppas platsen 
vi valt ska dra många intresserade. Visning av 
naturums utställning. Möjlighet för dem som 
vill att göra en mindre vandring på mossen 
efter kl 15 troligen till Lilla Lövö.  
                                Hans Fransson Jönköping  
 

 
 
RÄDDA LIV, BYT KAFFE!  
Kaffe är en av världens viktigaste handels-
varor och miljontals småbönders levebröd. 
Våra kaffevanor påverkar i högsta grad andra. 

Konventionell odling av kaffe innebär i minst 
70 % av alla kaffeodlingar användning av 
bekämpningsmedel. Värst drabbade av 
gifterna blir de som sprutar odlingarna, ofta 
utan skyddsdräkter. Medlen har också effekter 
på vattendrag, växter och djur. Merparten av 
det kaffe som dricks i Sverige produceras inte 
på ett etiskt försvarbart och miljömässigt 
hållbart sätt och har ofta svåra sociala 
konsekvenser. Det visar en rapport från 
SwedWatch. Efter SNF:s framgångsrika 
kaffekampanj för 10 år sedan har svensk 
konsumtion av eko-kaffe ökat till runt tre %. 
Det finns mycket kvar att göra.  
Målet för årets Miljövänliga vecka är att 
försäljningen ska öka till 5 %. Det bör gå – 
om vi hjälps åt! Och vi vill att fler väljer 
både KRAV- och Rättvisemärkt kaffe! 
Information Jessica Andréason 
jessica.andreason
@snf.se 
tel. 031-10 55 87 

 

 
 
Tranbetesmark vid Draven. 
Tranorna gillar våtmarkerna kring Draven. 
Detta till fågelskådarnas lycka men vissa 
lantbrukares olycka – eftersom grödorna blir 
uppätna. Nu vill vår Länsstyrelse inrätta en 
särskild tranbetesmark vid sjön. I startskedet 
hoppas man att någon markägare mot 
ersättning skall anlägga en tranbetesmark på 
sina åkrar vid sjön och där odla ex. korn, något 
som tranor högt gillar. Miljöbidrag söks för 
projektet, som beräknas komma i gång redan 
våren 2006.                           Bengt Aronsson     

         

 
Hållbara kunder  
Ställer vi tillräckliga miljökrav?  
Tisdag 4 april 2006  11.30 – 17.00  
HJ-aulan, Högskolan i Jönköping     

Anmälan: 
http://www.hj.se/doc/1704  
Årets konferens  kommer att vara särskilt 
givande för verksamhetsansvariga, 
inköpare och beslutsfattare på olika 
nivåer. Vi kommer att ha intressanta 
föreläsare från bl.a. IKEA och Tetra 
Pak som ger olika perspektiv på hur 
kunder agerar beträffande miljökrav och 
sociala krav på sina leverantörer. 
Föredragen behandlar hela kedjan 
verksamhet – inköp – leverantör och 
hur dessa delar kan samspela för en 
hållbar utveckling. Vi kommer att avsluta 
konferensen med en debatt om hur vi kan 
gå vidare i inköp och upphandlingar för 
att stödja en hållbar utveckling.  Bl. a. 
medverkar Alice Bah Kuhnke, 
Rättvisemärkt – hållbar utveckling.        
Ingen avgift. – Seminariet är gratis. För 
mer information:                                        
Jens  Ottosson, 0708-986606               
e-mail:   jens@miljostrategen.com 

Studiebesök hos konservator. 
En mörk och kulen kväll i november förra 
året gjorde ett tiotal medlemmar ur 
Vaggeryds-kretsen ett studiebesök hos 
konservator Åke Bursell i Bondstorp. På 
bottenvåningen hade han en utställning 
av kända och mindre kända djur, bl.a 
ekorrar, harar och rävar, fåglar av olika 
slag. Där fanns också en bäver. Särskilt 
minns jag en stor sångsvan i flykt, som 
hängde uppe under taket. 
Nere i källaren visade han sin verkstad. 
Just i november hade han en hel del att 
göra efter höstens jakt. Några veckor tar 
det att preparera ett älghuvud, ett ganska 
tungt arbete. Åke visade schematiskt  hur 
processen går till. Vanligast är beställning 
av jaktbyten men även fåglar, mindre 
däggdjur och ett och annat större djur 
förekommer. Förr preparerade Åke också 
insekter, men det har han slutat med. 
I hela landet finns idag mindre än en 
handfull konservatorer, som ägnar sig åt 
hantverket på heltid. Förr hade man 
många beställningar från skolor och 
andra läroinstitutioner, men dessa 
uppdrag har minskat. Med tanke på det 
får man passa på att ta chansen när vi nu 
har en konservator i trakten! 
             Marianne Frick Vaggerydskretsen  

 

Upplysningar 
Aneby Vakant. 
 
Bankeryd Lennart Öhman, 036 – 37 07 75 
Backg. 2, 564 91 Bankeryd 
lennart.ohman@telia.com 
 

Eksjö. Arne Svahn 0392-700 18 
Bondarp, Karlstorp, 57030 Mariannelund
Progr.ans. Sven Åke Svensson  0381- 160 67
sven-ake.svensson@ebox.tninet.se 
 

Gislaved  Bengt Aronsson  0371 – 502 22 
Skolgången 9, 330 26 Burseryd 
bengt.g.aronsson@telia.com 
 

Gnosjö  Postmottagare: Sigvard Magnusson  
0370 – 92622. Bondarp, 335 93 Åsenhöga 
siggemagnusson@hotmail.com 
 

Habo Gösta Börjesson  036 – 406 11 
Dammg. 10, 566 32 Habo 
gosta.borjeson@swipnet.se 
Program:lena.hansson@home.se 
 

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

Jönköping  Hans Fransson, 036-20644,  
070-7670913  hans.fr@telia.com 
Pellarpsv. 27, 56025 Bottnaryd 
 

Mullsjö  Brita Broberg  0392 – 132 65 
Björkängsv. 6, 565 32 Mullsjö 
brita.broberg@snf.se 
 

Nässjö Bertil Flink   0380 – 198 36 
Rågången 3, 571 38 Nässjö 
blflink@swipnet.se 
 

Sävsjö Ingrid Wallin 0382-107 15 
Rönnbärsv. 16  576 92 Sävsjö 
ingrid.wallin@hofgard.savsjo.se 
 

Tranås Anders Olsson 0381 – 606 80 
Aspa, 570 60 Österbymo 
andersaspa@telia.com 
 

Vaggeryd  Lisbeth Carlsson 0393-315 92 
Badplatsv. 14,  568 91 Skillingaryd 
lisbeth.carlsson@vaggeryd.mail.telia.com 
 

Vetlanda  Monika Mörk  0383 – 181 77 
Gåvostigen 19, 574 39 Vetlanda 
monika_mork@hotmail.com 
 

Värnamo  Peter Thorén 0370-125 96 
Mobil 070-676 69 61  Ulås, 33197 Värnamo  
Progr.ansv Birgit Johansson, 0370-270 27 
037027027@telia.com 

 

 
 

 



 

 

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

    Ur kretsarnas program 
  

8 april  14.00 Värnamo Fagning på 
Rusarebo äng. Tag med lövräfsa. VNF 
bjuder på fika. Passar även barnfamiljer. 
Samling vid Rusarebo 
Ansv. Nils Junerup 0370-650590 
 

8 april  8.00-c:a 13.00 Gislaved 
Draven – historia, kultur, natur, 
fågelliv, vandringstur. Tag med 
fikakorg, kikare och fågelguide!  
Samling 8.00 i Hamra Bygdegård  
Ansv. Bengt Aronsson 0371-50222 

 

19 april 18.00 Tranås 
Svalan är ett rapporteringssystem för 
fågelobservationer på Internet.som vi lär 
oss denna kväll Alla fågelintresserade är 
välkomna och allas rapporter behövs.  
Samling Junkaremålsskolans stora entré.  
Ansvarig: Anders Olsson, tfn. 0381-60680. 
 

23 april 10.00 Bankeryd. Vårvandring på 
en bit av Bankerydsleden. Ta med fika. 
Samling vid hemb.stugan, Bankeryd 
Ansv. Lennart Öhman 036-370775 
 

3 maj 18.00 Vaggeryd Efter Gudrun 
Vi och ornitologerna ger oss in i 
reservatet Östermoskogen. Hans 
Göransson berättar om kommunens 
planer för framtida skötsel. 
Samling vid Värmeverket.  Ansv. 
Annika Andersson, Hans Boberg 
 

6 maj 14-16.30 Öppet hus på Ingaryd. 
Vi hälsar våren välkommen. Trubaduren 
Roger Ivarsson medverkar. Information om 
bl.a. naturreservatets läge och naturstig. 
Kaffe 25 kr. Upplysn. O36-64223. 
 
7 maj 14.30 Värnamo. Utflykt till uråldriga 
ekar och tusenåriga gravfält på Hinsekind. 
Vi lär känna gårdens natur o kultur 
Samling vid Stadshusets P-plats 14.15 
Ansv. Peter Thorén, 0370-12596 
 

7 maj 8.00 Huskvarna. Vårvandring 9 km 
i kuperad terräng i Huskv.bergen Fåglar 
och hänförande utsikt. Fika. Ledare Jan-O.  
och Anders Berlin 036-138483 el 53531. 
Samling vid Brunnstorps gård.  
 

13 maj 9.15  Gnosjö 
Besök hos bildhuggare Gunnar 
Svensson i Bissefäll , Skillingaryd   
Vandring upp till utsikten. Matsäck.. 
Samling vid Gnosjö station kl. 09.15   
Ansv. Sigge Magnusson 0370-92622 
 

        
 

 

21 maj 10.00 Habo.  
Vårvandring i körsbärstid.Vi gör en tur på 
Domberget, en ganska okänd del av vår 
kommun. Delvis obanad terräng. Kaffekorg
Samling vid Habo station. 
Ansv. Elisabet Markstad, 036-41528 
 

23 maj 8.30 Huskvarna Utflykt till Åsens 
by, Sveriges första kulturreservat. Vi får 
uppleva hur kultur landskapet såg ut för 
100 år sedan.  Saml. vid Haurida kyrka 
Ledare Bengt Ohlsson 036-144138 
 

25 maj 7.00 Eksjö Gökotta i Borgmästar-
ängen tillsammans med Friluftsfr.  
Ta med fika, varma kläder och kikare. 
Samling vid Borgm.ängens P-plats. 
Ansv. Sven Carlsson 0381-10231 
 

28 maj Sävsjö  Morsdagskaffe med 
blomstervandring i Komstad ängar  
Ansv. Ingrid Wallin, 0382-10715 
 

11 juni 9.30 Eksjö Cykeltur och 
sommarträff på Fisketorpsåsen  
Naturstudier, bastubad, paddla kanot mm. 
Samling för cyklande Konsums P. 
Upplysn, Karen Lund 0381-14011 
 

11 juni 13.30-15.30 Ingaryd  Vårvandring 
c.a 2 km Vi ser på fjärilar och annat. 
Ledare Niklas Johansson. Saml. Ingaryd 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG. 
18 juni  
 

Taberg Samling vid Tabergs stn kl. 14.00 
Ledare Hans Thulin 
 

Jönköping, Rocksjön  John Bauers park  
kl 14.00 Ledare Lennart Persson 
 

Gränna Samling på torget 14.00. 
Ledare Ann-Marie Helgelin. 
 

Bankeryd Samling vid Bankeryds kyrka. 
Kl 14.00 Ledare Magnus Thorell. 
   

Habo Samling vid Hembygdsgårdens 
P-plats 9.30.  
Ledare Gösta Börjesson. 
 

Mullsjö  Samling Vid Granstugan vid 
Nykyrka 9.30. Ängsnyckelkärret mm 
Ledare Anders Bertilsson 
 

18 juni 9-30-13.00 Gislaved Vandring  på  
Store Mosse genom Lövö och på mossen 
Stövlar!. Samling: Lövö på Store Mosse  
Ansv. Bo Svensson 0371-13563. 
 

20 juni 18.00 Vaggeryd 
Vi cyklar en sväng till några av  
kommunens Linnea-ställen. Ta med fika. 
Samling vid Preemmacken. 
Ledare Annika Andersson. 

 

2 aug. 17 – 20  Värnamo.   
Liekurs hos Sven Johansson Drömminge, 
Voxtorp. Ta med lie om du har och fika. 
Anmälan till Sven J. 0370-650123 
 
26 aug. Tranås     Kanot och Kajak  
Vi kommer att paddla i någon närbelägen sjö 
med antingen kanot eller kajak. 
Anmälan senast 12/8, om du inte har något 
eget paddla i. Ta med matsäck för en heldag. 
Tid och plats meddelas på Tranås hemsida.  
Ansvarig  Jonas Lägerud,.0140- 40071 
 

23 aug, 20.00 Gnosjö  
Fladdermusspaning i Kulltorp. 
Henrick Blank berättar om fladdermöss. 
Sedan går vi ner till Albosjön och 
hoppas få se och höra flera arter av 
fladdermöss. Kaffekorg. 
Samling vid Kulltorps kyrka 20.15  
Ansv. Inga Hagberg 0370-82010 
 

2 sept. 9.00 Gnosjö  
Svamputflykt med Sten Storck  
Ta med svampkorg, kniv och matsäck 
Samling vid Gnosjö station kl. 9.00 
Ansv. Sigge Magnusson 0370-92622 
 
2 september Bergets dag, Taberg 
Gruvvisning kl 10.30, kl 12.00, kl 13.30 och 
Kl 15.00. Grova skor, varma kläder och egen 
ficklampa rekommenderas. Entréavgift. 
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