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Till minnet av Lars-Erik Apelqvist.
21/9 1928 – 9/7 2006.
En av de främsta väktarna för natur och
miljö i vårt län har lämnat oss.
Lars-Erik Apelqvists gärning för naturvården under
snart 40 år är utan motstycke.
Sedan 1968 har han varit ordförande i Svenska
Naturskyddsföreningens Länsförbund och även tillhört
styrelsen för Jönköpingskretsen och varit dess vice
ordförande under en följd av år. Dessutom var han allt-
sedan starten kassör i Smålands Natur, den förening som
förvaltar SNF:s fina gård Osaby Säteri. Han var ord-
förande i föreningen Ingaryds Natur som förvaltar
Ingaryds gård utanför Tenhult – en fastighet med stora
naturvärden som inköpts och ägs av Jönköpings- och
Huskvarnakretsarna. För Ingaryd och olika aktiviteter där
engagerade han sig mycket, även frågan om att Ingaryds-
gården skulle bli naturreservat.
Tidigt tog han initiativet till att Naturskyddsföreningen
skulle förvärva AB Smålands Taberg och gruvan och
Gruvgården blev snart en fast punkt i hans tillvaro. Han
har under 20-års tid med endast tillfälliga insatser av
andra visat gruvan och dess hemligheter för mer än
60.000 personer - bara detta prestation utöver det vanliga.
Lars-Erik var under sitt yrkesverksamma liv biträdande
överlantmätare i Jönköping, men hans stora intresse för
natur och miljö gjorde att han tidigt engagerade sig inom
Svenska Naturskyddsföreningen. Efter sin pensionering
har han på heltid ägnat i stort sett all sin tid åt arbete för
natur och miljö. Den enda avkoppling som han unnade sig
var orientering en dag i veckan.
Inom Jönköpingskretsen ledde Lars-Erik under hela 1970-
talet vår och höst 10-15 km långa vildmarksvandringar i
litet svårare terräng och intressant natur. Ofta fick del-
tagarna en karta. Han tillhörde kretsens naturvårdsgrupp
och han var aldrig rädd för att säga sin mening i ett natur-
vårdsärende, även om han visste att han skulle få kritik
från andra med motsatta åsikter.
Vid SNF:s skogskampanj 1999 arbetade han aktivt och
stimulerade kretsarna att finna egna kampanjskogar. Han
gav även förslag till Länsförbundets egna objekt. Flera av
länets kampanjskogar har i dag ett långsiktigt skydd.
År 2001 nominerades Lars-Erik av Jönköpingsposten till
Årets eldsjäl – en hederstitel som han gjorde sig förtjänt
av också i fortsättningen. Förutom Taberg – som var hans
ögonsten – satsade han mycket tid och kraft att på Läns-
förbundets uppdrag driva besvärsärenden, där stora miljö-
värden stod på spel. Mycket tack vare hans skicklighet
och kunnighet har Länsförbundet haft framgångar vid
miljödomstolarna i ett flertal ärenden.
Lars-Erik hade en mycket stor kunskap om hela länet,

. - en tillgång som ordförande i Länsförbundet. Hans artkunskap både
när det gäller träd, kärlväxter, lavar och mossor var imponerande.
Dessutom var han en flitig och skicklig fotograf som med kameran

Lars-Erik Apelqvist och Jan-Olof Berlin vid Kleva Gruva 1995.
fångade vackra partier av vår småländska natur.
Lars-Erik hade i det privata andra intressen. Han läste gärna om
religion och historia och han skrev ett stort antal egna dikter.
Många gånger lyfte han fram oron över nya miljökatastrofer och
över krig och terrordåd ute i världen. In i det sista var han
nyfiken på att lära nya saker.
Lars-Erik Apelqvist var outtröttlig i sin kamp för miljön – det
här är mitt liv – var ett uttryck som han ofta använde, när vi
tyckte att han skulle spara sig och minska på alla uppdragen.
Riksstyrelsen av Naturskyddsföreningen har genom åren på
olika sätt uppmärksammat Lars-Eriks framgångsrika arbete.
En unik insats för naturvården är avslutad. Vi vill minnas Lars-
Erik och hans gärning med stor tacksamhet.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen, Jönköpings Länsförbund.
Styrelsen för Jönköpingskretsen av SNF.

Vad har hänt sedan Lars-Eriks död?
Lars-Erik Apelqvists plötsliga frånfälle ställde styrelsen inför en
rad problem som måste klaras ut. Det är lätt att förstå att en
person som varit aktiv inom så många områden efterlämnade ett
omfattande material – ekonomiska, oavslutade affärer, över-
klagandeärenden och utredningar, skrivelser till myndigheter och
SNF Riks, protokoll, inventeringsmaterial och ett mycket stort
antal foton. Många av dem visar grupper som besökte
Tabergsgruvan, andra är skickligt tagna bilder på enskilda växter
och vackra naturmiljöer. En grupp ur styrelsen, främst Jan-Olof
Berlin, Åke Jönsson, Inga Hagberg och Bengt Aronsson har
jobbat intensivt för att reda upp allt på Gruvgården och andra av
Lars-Erik hyrda lokaler. Största och mest imponerande insatsen
har Jan-Olof Berlin stått för.
Varmt Tack, Jan-Olof! Bengt Aronsson
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Styrelsens fortsatta arbete.
Styrelsens medlemmar har inom sig
fördelat Lars-Eriks olika uppdrag.
Ingrid Wallin har gått in som tf ordf.
fram till nästa årsstämma. Hon har även
huvudansvar för info till kretsarna och
mediakontakter. Au-ledamot.
Bengt Aronsson är sekr, representant i
Smålands Natur och tillsammans med
Inga Hagberg red. för Länsbladet.
Med i Skogsboksgruppen. Au-ledamot.
Jan-Olof Berlin fortsätter som kassör
och handlägger fastighetsfrågor,
Länsförb.repr. i SOFI, revisor i Rädda
Uttern. Au-ledamot.
Hans Fransson. Tillsammans med
Jan-Olof och Roland Engstrand utred-
ningsgrupp för hur gruvvisningarna skall
ordnas. Hjälper till med Länsbladet
Lisbeth Carlsson ingår i Sofi-gruppen.
Bengt Ohlsson, ansvar för utbildning
och utflykter. Länsförb. repr. i Viltvårds-
nämnden och Rovdjursgruppen.
Uno Björkman – utredningar och förslag
i besvärs- och överklagandeärenden.
Huvudredaktör för Skogsboken.
Anders Aldberg – Repr. Rädda Uttern,
samarbetar med Uno i besvärs- och
överklagandeärenden.
Åke Jönsson – hemsidesansvarig,
sköter tryckning och utskick av
Länsbladet, kassör i Smålands Natur.
Samtliga uppdrag gäller fram till
Länsförbundets Årsstämman 2007.
Bengt Aronsson

Vad händer
med Taberg
efter Lars Eriks
frånfälle?

Det är frågan man ställer sig nu, både
inom och utom Naturskyddsföreningen.
Från Länsförbundets sida är vi ange-
lägna om att få igång guideverksam-
heten igen, och det till nästa år. Vi hade
en artikel i Jönköpingsposten i augusti
där vi talade om att vi önskade deltagare
till en studiecirkel för blivande guider.
Detta gav en omedelbar respons och till
dags dato (mitten på september) har 11
personer anmält intresse. Med hjälp av
Studiefrämjandet och Länsstyrelsen
arbetar jag nu med att omsätta detta i
praktiken så att studiecirkeln kommer
igång under hösten. Om allt fungerar har
vi motiverade och välutbildade guider
klara till våren. Hur vi sedan ordnar det
ekonomiskt med visningarna, får vi klara
ut efter hand. Kom gärna med idéer och
förslag. Vi hoppas på ett samarbete med
både kommun och Länsstyrelse.

Hans Fransson

SNF:s Riksstyrelse. Vi träffade
dem vid Riksstämman i Karlstad i
juni. En samling entusiastiska, miljö-
medvetna människor med verkligt
imponerande bredd av kunskap och
erfarenhet, ledda av

Mikael Karlsson, ordförande
36 år, energisk , dynamisk realist
med fötterna på jorden. Bor i
Stockholm och arbetar vid avd. för

miljö- och energisystem, Karlstads universitet. Han forskar om att hantera
komplexa miljörisker, men han har också undervisat och jobbat med miljöfrågor i
Östafrika, Baltikum och Sydostasien.

Bo Jönsson, skattmästare är född och bosatt i Göteborg. Arbetar på SKF
Sverige med ekonomi. Tidigt fågelintresserad. Har bl.a. suttit som kassör för
Länsförbundet i Bohuslän och Göteborgskretsen.

Lena Eriksson, vice ordförande, uppvuxen i Gällivare. Har läst biologi i Umeå
och Uppsala. Bor i Malmö och arbetar som verksamhetsledare för Hållbar
utveckling. Tidigare vid Statens institut för ekologisk hållbarhet i Umeå.

Lena Jarlöv, vice ordförande Pensionär med egen verksamhet. Arkitekt. Har
arbetat med utbildning, forskning och utveckling i Göteborg och Falun.
Intresserad av miljöfrågor, människan i staden, lokal matproduktion och
glesbygdsfrågor.

Lotte Lanne bor vid Bråviken, arbetar vid Linköpings universitet, utbildar
byggnadsingenjörer. Hon gav på 90-talet ut en miljötidning, höll på med
kompostering, ekologiska kläder och byggande. Lotta har varit ordf. i SNF
Norrköping i 7 år.

Per Hansson född i Ljungby. Nybliven pappa. Bor i Växjö och arbetar ipå
Energikontor Sydost med att försöka skapa ett hållbart trafiksystem. Har varit
scout och fältbiolog. Läste nationalekonomi i Lund och var med om att starta
ekonomernas miljöförening och Svenska Ekodemiker. Har arbetat med en mängd
olika miljöfrågor.
Bengt Cedrenius pensionär, bor i Sollentuna. Har varit miljölandstingsråd i
Stockholm. Före politikeråren jobbade Bengt som marknadskonsult ett 20-tal år
med allt större inriktning på miljöfrågor. Han har också arbetat på SNF:s rikskansli
som försäljningsansvarig och VD för SNF:s förlag.

Charlie Wijnbladh startade SNF:s barnverksamhet Natursnokarna i
Saltsjöbaden 1991. Har även varit verksam centralt med Natursnokarna genom
att ordna en ledarkurs 2001. Charlie är civilingenjör och arbetar på Atlas Copco
med att utveckla internethandel.

Mia Torpe född i Värmland. Som liten hade hon brinnande intresse för indianerna
och deras syn på människa och natur. Miljöintresset ledde till sjöscouter, FNL-
grupper, Rädda Almarna, Folkkampanjen mot kärnkraft mm.. Miljöchef på HSB..

Annkristin Holmberg ansvarar för internationella kurser med inriktning på Afrika
på Birka Folkhögskola. Har arbetat 5 år i Tanzania och Kenya. Biolog med
miljöinriktning. Bor med sin familj på Rödön i Storsjön nära Östersund, Jämtland.

Hans Egnéus bor i Torslanda, Göteborg. Arbetar vid Universitetet med human-
ekologi. Har bott 11 år på landsbygden i Indien och jobbat med miljö och
utvecklingsfrågor. Var på 1970-talet engagerad i kärnkraftsomröstningen.

Pia Lindeskog, Tullinge, Stockholm. Är nutritionist och har doktorerat i medicinsk
vetenskap - matens inverkan på ”miljögifters” omsättning i kroppen. Är chef för KF
Konsument. Pia har bl.a. varit vice ordf. i Stockholms länsförbund. På 70-talet
pryade hon hos Björn Gillberg och på Miljöcentrum.

Anna Woxner, Fältbiologerna. Går på kurs i självhushållning i Sunne. Kan nu
mata getter, fälla träd och brygga öl. Hon har rötterna i södra Sverige. Fältbiolog
sedan 10 år.. Nyfiken, inspirerad och imponerad som nybliven med i SNF.

Inga Hagberg
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Rapport från Vetlanda. Några lyckade arrangemang.
Sönd. 21 maj var den traditionella ”Illharjendagen” tillsammans med andra
föreningar. Illharjen ett parti av Emån, naturreservat sedan 1963. fick 1997 en
handikappanpassad slinga. Där går en tipsrunda upp till Mela kvarn. Bäckseda
hemb. förening serverar fika vid kvarnen. Illharjendagen är en omtyckt tradition
med 200 – 300 deltagare.
Torsd. 27 juli ordnade vi ”Slåtterns dag” tillsammans med Fröderyds hemb.
förening i Jan-Eriks äng i Äsprilla, Fröderyds socken, en tradition sedan ett 20-tal
år. I år deltog 30 personer med lie eller räfsa. Jag infor-merade om de betes- resp.
slåtterberoende skyddsvärda växter som finns i denna äng.. Trots årets torka var
ängen förvånandsvärt grön, tack vare ett naturligt fuktstråk med bl. a. loppstarr,
slåtterblomma och ängsvädd. Vi bjöds på hemlagad ostkaka med grädde och sylt
och underhölls med sång och dragspelsmusik. Monika Mörk, ordf.

Upptaktsträff inför årets MVV hölls i år 2 sept. i Naturum Store
Mosse för Småland, Öland och Blekinge. 2 sept. Det var en välbesökt träff. Vi fyllde
hela föredragsrummet på Naturum. Från Riks talade Rudolfo Magne om varför vi
ska köpa ekologiskt kaffe. Årets kampanjmaterial visades upp. Gunnel Sigurd,
Bredaryd, gav en bra information om KRAV - importerade varor som kontrolleras i
alla led. Irene Johansson och Gunilla Fjellander från Värnamo talade om
rättvisemärkta produkter, allt ifrån fotbollar till T-shirt och kaffe mm. - En späckad
dag med mycket information. 18 personer kom från vårt län.
10 deltagare gjorde efter kaffet en underbar vandring till Lilla Lövö. Solen sken när
vi balanserade oss fram på de smala spångarna ute på mossen. Hans Fransson
var en mycket duktig och inspirerande guide. På återvägen genom tallskogen fann
vi rynkad tofsskivling så alla kom tillbaka med händerna fulla av svamp. Nu är vi
taggade för en bra Miljövänlig Vecka! Britt-Mari Johansson

Fladdermus-
spaning i Kulltorp.

Länskontakt för MVV

Inspirerade av Vaggeryds referat i Länsbladet bjöd vi in Henrick Blank till
Gnosjökretsen. Vi samlades hos mig i Sommarhult och Henrick berättade om
fladdermöss. Tänk att en fladdermus kan äta 7000 myggor på en natt! – Sedan
gick vi runt huset (inga gatljus här!) och hörde på en kort stund med hjälp av
Henricks detektor fyra olika fladdermöss - långörad fladdermus, Brandts
fladdermus, dvärgfladdermus och nordisk fladdermus - mycket intressanta ljud.
Kvällens höjdpunkt var, när vi kom ner till Al bosjön, hörde vattenfladdermöss och
såg dem flyga som små snabba vita fåglar tätt över vattenytan i skenet från
ficklampan. De 16 deltagarna var förtjusta. Inga Hagberg

Projektet ”Ingen reklam, tack” i Bankeryd
På Sveriges televisions hemsida /svt.se/ finns det uppgifter om att vi får upp till 50
kilo reklampapper hem i våra brevlådor varje år och att detta enligt branschens
egna beräkningar innebär 70 000 ton papper. Om antal ton papper räknas om till
antal träd får man enligt samma källa att 1.2 miljoner träd omvandlas till
pappersreklam varje år. I bästa fall hamnar denna reklam i återvinningsbehållaren i
sämsta fall i den vanliga soptunnan och ökar därmed sopmängden.
Vi har i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Bankeryd flera gånger diskuterat
denna miljöfråga. I samband med att vi delat ut vårt informationsblad Bankeryds
natur har vi kunnat se att fler och fler har olika skyltar med nej tack till reklam.
Styrelsen beslöt därför att genomföra ett mindre projekt våren 2006 och valde ut
två områden i Bankeryd, ett med lägenheter (284 st.) och ett med villor (387 st.). Vi
skickade brev och dekalen ”Ingen reklam, tack” samt en broschyr med information
om Naturskyddsföreningens arbete i Bankeryd.
Det finns idag 165 som tackat nej till reklam av de undersökta 671 hushållen i
Bankeryd. Totalt spar man inom bara våra två undersökningsområden 8,25 ton
papper per år, vilket motsvarar inte mindre än 140 träd.
Naturskyddsföreningen i Bankeryd är mycket nöjda med resultatet och fortsätter att
dela ut fler dekaler i ett nytt område. - Vill ni veta mer om vårt projekt kontakta
Lennart Öhman, ordförande i Naturskyddsföreningen i Bankeryd
Tel. 036/ 370775 E-post: lennart.ohman@telia.com

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

Eksjö ordf. Arne Svahn 0392-70018
Bondarp, Karlstorp, 57030 MARIANNELUND
Progr.ans Sven Åke Svensson 0381- 16067
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
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
0707-670913 Granarpsv. 156
556 52 JÖNKÖPING hans.fr@telia.com

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@pavilionclub.se

Sävsjö Ingrid Wallin 0382-10715
Rönnbärsv. 16 576 92 SÄVSJÖ
ingrid.wallin@hofgard.savsjo.se

Tranås Anders Olsson 0381 – 60680
Brobystugan, 570 60 ÖSTERBYMO
andersaspa@telia.com

Vaggeryd Lisbeth Carlsson 0393-31592
070-2719 052 Badplatsv. 14,
568 91 SKILLINGARYD
lisbeth.carlsson@vaggeryd.mail.telia.com

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

Värnamo Peter Thorén 0370-12596
070-6766961: Ulås, 33197 VÄRNAMO
Progr.ansv Birgit Johansson, 0370-27027
037027027@telia.com

mailto:lennart.ohman@telia.com
mailto:037027027@telia.com


Avsändare
Naturskyddsföreningen
Jönköpings länsförbund
c/o Bengt Aronsson, Skolgången 9
330 26 BURSERYD

Sid. 4 Ur kretsarnas program
1 okt. Tranås. Resa till Tåkern.
Vi kommer att få uppleva när tusentals
gäss flyger in från de stora fälten runt
Tåkern för att söka nattlogi i sjön.
Från Parkhallens P-plats 15.00.
Upplysn. Carina 0140-53667

1 okt. Jönköping. Vandring i natur-
reservatet Lilla Kungsbacken i
Vaggeryds kommun vid Grälebo nära
gränsen till Jönköpings kommun. Ett
tidigare domän-reservat med gammal
skog. Vi vandrar även i Nissans,
Lagans och Tabergsåns källområden
som här ligger nära varandra. Ta med
fika och stövlar. Samling 9.30 vid
Tabergs järnvägsstn för samåkning.
Info 036- 69420 eller 036-166512.

1 okt. Huskvarna. Höstvandring
c.a 4 km längs ”Jöransbergsrundan” i
lätt kuperad terräng. Vi tittar efter
svamp och bekantar oss med de
skogsfåglar som förbereder sig för
vintern. Samling 8.00
vid Saab Training Systems, Stensholm
(buss nr. 15) kl. 8.00.Medtag fika.
Info 036-14 41 38 eller 036-137758.

8 okt. Nässjö. Tipsrunda vid Friluft-
främjandets stuga i Lövhult 10:00 –
12:00 i samband med miljövänliga
veckan. Både barn- och vuxenfrågor.

8 okt. Bankeryd Tipspromenad 10-12
vid Nyarpsstugan. Röstning i ettornas
teckningstävling. Ekologiskt kaffe.
Info Kerstin Pilkvist 036-37 83 59

11 okt. Vaggeryd ”Strömmande vatten
och rika skogar i Sydostasien”,
föreläsning om tropikskogens och vattnets
betydelse för biologisk mångfald och för
människors levnadsvillkor vid Mekong-
floden. Miljöhuset i Hult 18.30.
Info:Lisbeth Carlsson 0393-31592.

11 okt. Habo. Vänerhavet.
Mer vatten, hela Vänerhavet!
Författaren och fotografen Hans
Kongbäck från Spiken visar
spännande bilder och talar kring den
nya boken Vänerhavet. Juice och
höstäpplen bjuder vi på i pausen.
19.00 i samlingssalen, Vårdcentrum
Habo Info Lena H..036-47059.

18 okt Värnamo. Mjölksyrning
Anna Liljequist och Sigvard Andervad från
Skifteryd, Annerstad visar och berättar hur
man lyckas med mjölksyrning av ekologis-
ka grönsaker. Även möjlighet att prova på.
18.30 Församl.hemmet, Kyrkog 17. Kaffe
Anmälan 0371 70202 senast 13 okt

21 okt. Eksjö. Gamla miljösynder.
Från Bondarp c.a 3 tim runda. Vi ser hur
Svartsjöarna restaureras, Sällevadsån
med öring och flodpärlmussla, flyttblocks-
område, stort kalhygge, Mörk jordkällare
mm. Samling 8.30 vid Konsum. Eksjö.

28 okt. Eksjö. Om Myskoxen Ingemar,
döpt efter Ingemar Lind, Tänndalen, som
för 7:e gången gästar Eksjö. Stillbilder,
”fågelsamba” film. Inträde och kaffe 50 kr.
14.00 Juventum (I 12), Eksjö.

6 nov. Värnamo. kl 18.30
Spikning av rovfågelholkar.
Välkommen att prova på att bygga
rovfågelholkar. Vi träffas vid Stadshusets
p-plats i Värnamo kl 18.00.
Medtag fika. Plats: Rörtorpsskolan.
Anmälan till Anders senast 30 okt.
Info: Anders Pollack 0370-290 77

21 nov. Vaggeryd Besök vid nya avfalls-
anläggningen i Torsvik Samling 17.00 vid
sporthallen, Vaggeryd.
Hemkomst 20.00

26 nov Gislaved- Gnosjö.
Medlemmarnas bilder.

Vi träffas för att under angenäma former
berätta om egna naturupp-levelser och
visa egna bilder. Max. 20 bilder/person. Vi
bjuder på kaffe/te och äppelkaka.
Info 0371-50222.
Samling 14.00 Naturum Store Mosse.

10 dec. Huskvarna. Vintervandring
Vi följer ”Lillåleden”, en vandring från
Huskvarna utmed Lillåns dalgång. Med lite
tur hittar vi stjärtmes och mindre hackspett
och försöker artbestämma vinterståndare
och kanske spår i nysnö. Samling vid
Viktoriaplan i Huskvarna kl. 9.00. Medtag
fika. Info: 036-53531 eller 036-138483.

21 jan. –07 Tranås. Isdag.
Vi umgås på och kring Säbysjöns is.
Skridskoåkning, fiske och djurspårning
erbjuds. Korv grillar vi på elden.
Samling 10.00 vid Parkhallens P –plats..
Info Rikard Olofsson, 0140-62070.

28 jan -07 Jönköping. Vinterfåglar
Följ med på vår traditionella vinter-
fågelvandring. Du får se 20-30 olika
fågelarter. Saml. vid Liljeholmskanalens
sydvästra del i Liljeholmsparken (mot
Rocksjön). Tag med fika och kikare om du
har. Samarrangemang med Södra
Vätterbygdens Fågelklubb.
Info: 036- 694 29 eller 036-523 34.

31 januari 2007 Ingaryd kl 19.00
Ekens natur och kulturhistoria.
Varför försvann Mellanspetten och hur såg
dess landskap ut? Claes Hellsten berättar
om sambanden mellan Gustav Vasa,
läderbagge, krigsskepp, gammeleklav….
Riksarkivets uppgifter om enskilda gårdar i
trakten redovisas.
Info: Claes Hellsten. 0390-50084

2 febr. Värnamo. Fullmånevandring
på Store mosse. Tag med hela familjen,
varma kläder och fika. Samåkn.
Stadshusets P-plats 19.30. För info. ring
Anders. 0370-29077

3-4 febr. 2007 Jönköping Ev. vargresa.
Vi planerar att åka till Värmland och lyssna på
varg och lära oss mer om detta djur. Om du
är intresserad, ring 036-20644 senast 7 jan.

Länsförb. styrelse aug. 2006 – 2007
Ingrid Wallin Tf, ordf. 0382-10715
mobil 0730-453345 se sid 3.
Bengt Aronsson 0371-50222 se sid 3
Jan-Olof Berlin 036-138483
070-5260459 se sid 3
Bengt Ohlsson, 036-144138
Stensholmsv. 1 D, 56139 Huskvarna
Hans Fransson, 036-20644,
070-7670913
Hans.fr@telia.com
Anders Aldberg, 0380-91370
070-5885686
Sköldsborg 3, 57173 Stensjön
a.aldberg@swipnet.se
Uno Björkman 0380-72067
070-3379742 Ånhult, 37191 Nässjö
uno.bjorkman@telia.com
Lisbeth Carlsson 0393-31592
070-2719052
Badplatsv. 14, 568 91 Skillingaryd
lisbeth.carlsson@vaggeryd.mail.telia.com
Åke Jönsson 036-166512 (bost.)
036-146780 (arb.)
N. Bogesundsg. 1 B, 55473 Jönköping
akjnsn@comhem.se /ake.jonsson@snf.se
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