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Länsstämman 21 april 2007 
Värnamo SNF-krets inbjuder oss till Årsstämma med 
Jönköpings Länsförbund på Solgården, Bor söder om 
Värnamo. Kaffe och lunch serveras också på 
Solgården. 

 
Solgården som den såg ut 1921 
 

Solgården ligger naturskönt intill 
sjön Hindsen ca 2 km från  

Preliminärt program 
09.30 Samling, kaffe 
10.00 Välkomsttal. 
10.15 Förhandlingar 
12.00 Lunch 
Exkursion till Rusarebo 
ängs naturreservat. 
14.30 Avslutning, kaffe 

Bor. Det är en stiftelse som se-
dan 1989 drivs ideellt av med-
lemmar i Bor och hyrs ut till 
bröllop, ungdomsläger mm. 
 

Rusarebo äng är naturreservat  
Drygt 3 hektar sköts av SNF med 
årlig slåtter. Det är huvud-
sakligen gamla åkrar som slås, 
och den forna ängsmarken har 
blivit lundartad med arter som  

     
Rusarebo äng vid Hindsen 

tandrot, trolldruva och blåsippa. På våren prunkar gullviva, 
vätteros och Sankte Pers nycklar. Några askar hamlas. De 
gamla lövträden är rika på lunglav, skägglavar, almlav och 
blomskägglav. Fågel- och djurlivet är rikt med bl a stenknäck, 
hasselmus och småvessla. - I södra delen av reservatet har 
granskogen avverkats. Här ska bok och ek få chans att breda 
ut sig. - Länsstyrelsen har 2003 utökat reservatet till totalt 
31,5 ha. Det gamla reservatet, Rusarebo äng på 11 ha, ägs 
fortfarande av SNF, Värnamo. 

  

Till Länsstämman får kretsarna sända ombud  
Bankeryd 5 
Eksjö 5 
Gislaved 5 
Gnosjö 4 
Habo 4 

Huskvarna/ 
Gränna 6 
Jönköping 7 
Mullsjö 5 
Nässjö 6   

Sävsjö 4 
Tranås 5 
Vaggeryd 5 
Vetlanda 5 
Värnamo 6 

Anmäl ombud senast 12 april till Ingrid Wallin 
0382-10715 Mail ingrid.wallin@hofgard.savsjo.se 

 Styrelsen hoppas att alla kretsar ska bli väl representerade.  
Vi behöver både ge och få inspiration i vårt gemensamma 
naturvårdsarbete. Tillsammans blir vi starka!   Välkomna! 

 
SNF:s Rikskonferens i Umeå 16 - 17 juni. 
Samtliga kretsar får inbjudan. Försök skicka ombud. Det är 
en rolig och nyttig upplevelse att vara med och man träffar 
många trevliga människor. Krets som inte utnyttjar sin 
plats bör meddela Länsförbundet. 
 

. 

Länsförbundet här och nu 
Tiden springer iväg. För tillfället håller vi, både i kretsar och 
länsförbund på med att fundera över och dokumentera det vi 
åstadkommit under förra verksamhetsåret och därefter planera för 
det kommande, nyss påbörjade. Allt har kanske inte riktigt blivit 
som vi planerat, men förhoppningsvis har vi ändå fått en hel del 
positiva överraskningar. Länsförbundets styrelse fick väldigt 
mycket att ta itu med i höstas, när vi blev ställda att klara oss utan 
Lars-Erik. Ett stort jobb har genomförts i Taberg, med 
genomgång och omstrukturering av lager och arkiv. Tack vare ett 
stort ansvarstagande från styrelsemedlemmarna har vi samtidigt 
kunnat upprätthålla kontakter åt olika håll och planera för nya 
aktiviteter. Skogsboken har efter 100-tals arbetstimmar äntligen 
lagts under tryckpressarna, guidekurs för utbildning av guider till 
Tabergsgruvan har kommit igång, besvärs- och remissärenden 
har löpande behandlats, kretsordförandekonferens har genomförts 
och länsbladet har getts ut. Vi har en stark och kreativ styrelse, 
som aktivt tar sig an de frågeställningar som kommer upp. Det 
känns som att vi har stadgat upp marken under fötterna och med 
tillförsikt och glädje kan gå in i ett nytt verksamhetsår. Nu måste 
vi också ta upp kontakten med kretsarna, något som har släpat 
efter. Länsförbundet ska inte leva sitt eget liv, utan vara en länk 
mellan kretsar och riksförbund. Emellanåt är det tufft ute i 
kretsarna. Länsförbundet måste bli bättre både på att stötta 
enskilda kretsar och hjälpa till med att hitta samarbetsformer 
kretsarna emellan. Länsstämman är ett tillfälle att mötas. Ta det 
tillfället!                                 Ingrid Wallin, tf ordf  

 
Smålands Naturs Årstämma, Osaby. 
Stämman hålls på Osaby Säteri söndagen 6 maj 
kl 13.00. Kretsar som är medlemmar kommer att 
få särskild kallelse. Reservera dagen!  

 

Osaby i dag. Det har hänt många saker – positiva och negativa - på 
Osaby Säteri under det gångna året – både när det gäller natur, jord- 
bruk och byggnader. Först några positiva – orangeriet har färdigställts, 
delar av trädgården har markberetts och planterats med bärbuskar och 
perenner, gården – framför allt djuren - har fått en bättre vattenförsörj-
ning genom ny kompletterande brunn, kryddgården har underhållits 
genom frivilliga insatser. Vandrarhemmet har målats om och fräschats 
upp invändigt, ny modern duschanordning installerats. Den gamla 
kulturmärkta jordkällaren har fått nytt tak och inredning. 
Inne i corps de logiet har man bl a moderniserat toaletterna med en 
handikapptoalett. Kapprummet har blivit större och mera funktionellt. 
Negativt:  På grund av granbarkborrens härjningar har man tvingats 
avverka ytterligare skog  (även klen tall)– totalt 1.200 m3 och sedan  
kom stormen Per och vräkte ner mera frisk skog – ca 1.500 m3. 
I reservatet ligger stammarna efter Gudrun kvar och bildar en effektiv 
barriär mot normala skogsvandringar. De tidigare anlagda stigarna är 
dock frilagda så att man kan ta sig fram. Det är en tröst att veta att de 
vackra ängs- och hagmarkerna i Osaby betas av arrendatorns djur och 
genom detta hålles landskapet grönt och öppet.            Bengt Aronsson 
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Länsförbundets skogsbok,   
”Rädda skogens liv”  äntligen färdig. 
Arbetet med boken har pågått under lång tid – en om-
fattande inventering av inte mindre än 34 skogsområden 
har genomförts, sammanställning av fakta, foton och 
illustrationer, kartmaterial, förklarande texter och info 
om hotarter, skyddsformer, stormskador mm har krävt 
många timmars och dagars arbete. Inventeringsarbetet 
har gjorts av Uno Björkman som ett uppdrag från Läns-
förbundet, allt annat arbete har utförts av kommittén på 
idéell bas utan annan ersättning än för resor och material. 
Bokkommitté: Bengt Aronsson, Inga Hagberg. 
                        Uno Björkman Åke Jönsson           
Boken trycks i en upplaga på 1000 ex., som vi hoppas få 
senast 12 mars. Den omfattar 192 sidor och har c:a 200 
färgbilder från de olika skogsområdena och av blommor, 
mossor, lavar mm. Omkring 160 av fotona är tagna av 
Lars-Erik Apelqvist, Uno Björkman och Bengt Aronsson  
men där finns också foton av duktiga fotografer i kretsar-
na och av några  utomstående. Bilderna är utvalda med 
tanke att de skall berätta något om naturen som skildras.  
Dessutom innehåller boken sammanlagt 68 vägkartor och 
områdeskartor, beskrivning av områdena och listor över 
ovanliga och intressanta arter mm. På vissa platser redo-
visas rester från kultur i gången tid eller områdets speci-
ella kultur- eller sociala värden. En tabell sammanfattar 
hur skogarna skadats av orkanen Gudrun, en annan vilket 
skydd de har. För varje område redovisas skogens 
bevarandevärde och vår uppfattning om framtida skydd 
och skötsel. Där finns också litet om vad som hänt sedan 
inventeringarna gjordes. Preliminärt pris 200 kr. 
Ni får gärna komma med förbeställningar redan nu. De 
mailas så fall till  bengt.g.aronsson@telia.com   
                                 Bengt Aronsson och Inga Hagberg 
 

 

Gruvgården Taberg 
Gruvgården och tillhörande tomt 
är Länsförbundets egendom. Ut-
vändigt är själva huset i hyggligt 
skick, även om det vore  

önskvärt att måla vissa partier. Inomhus i lägenheten  
behövs tapetsering av de mest slitna utrymmena och en 
del åtgärder när det gäller golv och trappa. Kanske skulle 
man genom ideella insatser kunna klara det mesta för att 
restaurera fastigheten. För närvarande hålls huset frost-
fritt genom en elpatron i det gamla vattenburna värme-
systemet. Om Länsförbundet behåller Gruvgården och 
förlägger sammanträden och andra aktiviteter dit, krävs 
någon form av kompletterande, snabb och effektiv 
värmegivare. Frågor man kan ställa. Behöver vi 
Gruvgården? Om inte – går den att sälja? Länsförbundet 
har ganska många böcker, pärmar, dokumentation och 
annat material förvarat där. Stora rummet i lägenheten 
skulle, hyggligt uppvärmt, fungera bra som arbets- och 
sammanträdesrum. Nedervåningen behövs för utrustning 
och material till gruvvisningarna. Dessutom skulle man 
där med experthjälp kunna ordna ett ”Mineralmuseum”, 
en fladdermusutställning och ett informationscentrum 
som stöd för gruvvisningarna. 
 

  
Guidegruppen som är under utbildning menar att nu 
om någonsin behövs Gruvgården. Länsförbundets 
styrelse avser att på Årsstämman i Värnamo venti- 
lera frågan om Gruvgården och hur den ska kunna 
användas på ett sätt som är hållbart i framtiden. 
När man avslutat årets gruvvisningar skall verksam-
heten utvärderas och den slutliga användningen av 
Gruvgården fastställas.                  Bengt Aronsson 
 
Gruvvisningar i Taberg 
Det kommer att bli fasta guidningar 
fyra gånger i veckan. juni till aug. 
Tisd. och torsd. kl. 18.00, lörd.- sönd. kl. 14.00.  
Ingen föranmälan. Kom till gruvgården minst 15 
minuter före utsatt tid. 

 Pris för barn, 12 år och yngre: 40 kr 
 Pris för alla andra:                     80 kr. 
 Minimipris för grupp, max 25 pers. är 600 kr.  
för gruppen plus 40 kr för var deltagare. 
Pris för skolklasser och barngrupper: fast pris  
på 600 kr. inkl. lärare och ledare. 

Guidningen tar c:a en timma. Vi har ett basmanu-
skript som kan justeras efter behov. Vi tar också 
grupper under andra tider, om vi kan för göra oss 
fria. Vi har ju alla ”civila” arbeten att sköta.   
Guidegruppen består av ett femtontal guider, alla är 
rejält bergtagna. Våra guider får en viss ersättning, 
det innebär att vi måste hålla priserna. Det är kost-
nader för gruvgården, försäkring för visningarna 
(12 000 kr per år), lampor, batterier, hjälmar med 
mera som måste täckas.  
Länsstyrelsen har lovat att stödja verksamheten 
ekonomiskt. Hjälp med marknadsföring får vi från 
Jönköpings kommun via turistbyrån och genom att 
vi marknadsförs i kommunens broschyrer och hem-
sida. Kommunen har också lovat att skylta upp 
ordentligt fram till Gruvgården.  
Vill ni veta mera, eller har idéer om Taberg så 
kontakta gärna undertecknad.             Hans Fransson 
 
 

Gröna bilister 

        

   
Gröna Bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av 
vägtrafiken, en utveckling som gör det möjligt även 
för kommande generationer att njuta bilens fördelar 
på samma sätt som vi kan göra idag. 
Gröna Bilister är en förening för miljömedvetna 
bilister över hela landet. De arbetar på en rad olika 
sätt för en miljöanpassad trafik, driver en utåtriktad 
verksamhet och ger bland annat ut tidningen Trafik 
& Miljö, har en egen hemsida och deltar på olika sätt 
i samhällsdebatten. Som en naturlig del i miljö-
arbetet driver man också frågor kring trafiksäkerhet. 
Medlemskap i Gröna Bilister kostar  
190 kr för medlemmar i SNF eller WWF  
och inkluderar 4 nr av Trafik & Miljö årligen.  
Bengt A.  Inga H. 
www.gronabilister.se 
info@gronabilister.se                         
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Miljövänliga vecka handlar i år om textilier 
Redan dags att tänka på Miljövänliga vecka 40. I år få vi lära oss om bekämp-
ningsmedel vid odling, beredning och färgprocess när man framställer textilier. 
Boka 8 sept. för träff med Kalmar, Kronobergs och Blekinge län i Ronneby.  
Vi försöker samåka. Programmet sänds snart ut till kretsansvarig. 
Är du intresserad att åka med så hör med din krets eller kontakta undertecknad.
Bomull tillhör en av världens mest besprutade grödor. Bekämpningsmedlen 
skadar miljön och tusentals människor varje år. Under berednings och färg- 
processen används  många  skadliga kemikalier. Årets MVV  handlar om  
miljömärkta textilier.        Britt-Mari Johansson  britt-mari@telia.com  0381-141 53 

  
VECKOBREVET  
Veckobrevet är en kort information från rikskansliet varje vecka om aktuella 
händelser. Du som är intresserad SNF:are kan prenumerera gratis genom att 
maila till Berit Forsberg att du vill ha Veckobrevet. Rekommenderas varmt! 
veckobrevet@snf.se                                                                       Inga Hagberg
 

 TRANÅS Paddeltur 28/8 –06 
Vi paddlade i våra kajaker ut på Västra Lägern i Ydre kommun i ett be-
hagligt sensommarväder. Efter bara en liten stunds paddling längs strand-
kanten hörde vi lätet av lärkfalk. Lite längre fram fick vi en imponerande 
flyguppvisning av familjen lärkfalk. Dagens naturupplevelse helt klart! 

Efter en rejäl fikastund med brasa, kaffekokning och rökning av abborrarna 
som fångats under turen kom regnet och åskan. Regnet tilltog och stressade oss 
ner i kajakerna. – Väl på plats med kapell och regnjackan ordentligt uppdragen 
kommer jag på mig själv med att riktigt njuta av regnet trots att det vräker ner i 
skurarna. Lite trötta i kropparna men fyllda med upplevelser kommer vi 
tillbaka till stranden vi utgått ifrån.                                                 Anders Olsson   
 

Rapportsystemet ”Svalan”.  (Tips från Tranås) 
ArtDatabankens, Naturvårdsverkets, Ornitologiska föreningens och Club 300:s 
fågelrapportsida "Svalan" är ett internetbaserat system som utvecklats av 
Johan Nilsson på Naturvårdsv. Man hoppas att all fågelrapportering med tiden 
ska ske via Svalan. För att kunna rapportera till Svalan måste du 
anmäla dig som rapportör. Du får ett personligt lösenord som du 
använder för att lägga in dina rapporter. Om du bara är intresse-
rad av att hämta info från ”Svalan” behöver du inte logga in. 
http://www.artportalen.se/birds/.       Anders Olsson  Inga Hagberg 

          

 

 

VÄRNAMO – Mjölksyrningskväll 18 okt. 2006. 
Anna Liljequist och Sigvard Andervad från Skifteryd, Annerstad visade och 
berättade om hur man lyckas med mjölksyrning av ekologiska grönsaker. Vi 
fick också prova på att mjölksyra kål. En mycket lärorik och uppskattad kväll! 
Ett bra tips till andra kretsar att ha som kvällsaktivitet.         Birgit Johansson 
 
Örngömslet på Store Mosse 
Det gamla, ganska dåliga örngömslet på Store Mosse brann ner till grunden vid 
branden tidigt i våras. Det har nu ersatts av ett provisoriskt betydligt bättre, men 
man planerar att bygga ett rejält och handikappanpassat gömsle. Örnarna matas 
från mitten av nov. och så långt maten räcker i mars. I år har det varit gott om 
örn från början av jan och in i febr. Nu i mars är bara en del ungfåglar kvar. En 
tydlig förändring är att havsörnarna har ökat så att det nu är ungefär hälften 
havsörnar, hälften kungsörnar. Slutlig statistik för året är ännu inte klar. Om 
branden. Biologiskt sett är branden ingen katastrof, utan snarare något positivt 
- åtminstone för tallskogen. En tallskog som inte brinner vart 50-70:e år riskerar 
att kvävas under uppväxande granar. I gränslandet mellan mosse och tallskog 
har en mängd björkar dödats av eld och rök. De dödade björkarna kommer att 
få svampar på sig som i sin tur är hem för hotade insekter. Och alla döda träd 
kommer att bli ett smörgåsbord för hackspettar. Info: Hans Fransson 
storemosse@f.lst.se  naturum: 0370-237 92                 Hans Fransson / Inga Hagberg 
   

 

 
                                    Upplysningar 
Aneby Vakant. 
 

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

Eksjö ordf. Arne Svahn 0496-70018 
Bondarp, Karlstorp, 57030 MARIANNELUND
Program Sven Åke Svensson 0381-16067 
svenake.svensson@ebox.tninet.se 
 

Gislaved Petra Ekengren 0370-335610  
Granliden 40  33027 HESTRA 
petra.ekengren@furukull.se  
 

Gnosjö Postmottagare Sigge Magnusson   
0370-92622 Bondarp, 33593 ÅSENHÖGA   
siggemagnusson@hotmail.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 
Granarpsv. 156, 55652 JÖNKÖPING 
070-3854893 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@swipnet.se 
 

Sävsjö Britt-Marie Andersson  
Örbyholm 57691 Sävsjö 0382-91003  
 

Tranås Anders Olsson 0381 – 60680 
Aspa, 570 60 ÖSTERBYMO 
anders.olsson@aries.vokby.se 
 

Vaggeryd Lisbeth Carlsson 0393-31592 
Badplatsv. 14,  567 32 VAGGERYD 
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 

 



 

 

 

 

Avsändare: 
Naturskyddsföreningen 
Jönköpings Länsförbund 
c/o Bengt Aronsson, Skolgången 9 
330 26 BURSERYD Sid 4 
 

                                    

UR KRETSARNAS 
PROGRAM                     

                                      

 

22 mars 18.30  Vaggeryd  
Galapagos – de förtrollande öarna.  
Ingmar Skogars fantastiska bildspel. 
Miljöhuset i Hult. Ansv. Lisbeth 
Carlsson, Katarina Sivers  Servering. 
 

27 mars 19.00  Nässjö   
Fjällgård i väglöst land. Lars-Olof 
Hallberg visar bilder och berättar om 
Lillhärjåbygget i Härjedalen.  
Norråsaskolan. Entré 20 kr. 
 

1 april 05.00 Vaggeryd  
ORRSPEL på skjutfältets ljunghed.  
Matsäck. Samling vid Östra lägret. 
Ansvarig: Sten-Sture Hjalmarsson. 
 

21 april 10.00 Habo  
Bråtabyggets flora, mosippor vid 
Hulebo. Vandring ca 2 km i kuperad 
terräng. Matsäck. Start Hemb.gården 
P-plats Ansv. Lena Hansson 036-470 59 
 

22 april. Tranås. Fågelskådning 
vid Tåkern.  Start från Parkhallens  
P-plats. 07.00  Ta med rejäl matsäck. 
 

22 april 09.00  Huskvarna 
Naturvård i Ö. Vätterbranterna. 
Tillsammans med Gränna Skogs-
grupp besöker vi demonstrations-
områden med bl.a. hamlade träd, 
jätteträd, och ädellövskog. Matsäck. 
Info: Anders Berntsson  036- 523 25,  
Claes Hellsten 0390 50084 
 

13 maj 10 -14 Eksjö. Fågelskåd-
ningens dag. Besök fågeltornet vid 
fågelrika Bodasjön söder om Eksjö. 
Tipspromenad, korvgrillning, ta med 
fika. Info Sven-Åke 0381-16067 
 

13 maj Värnamo Jätteträd och 
lövskogar vid Brunnstorp, Ohs. 
VNF och RLF. Start Stadshusets P-
plats 13.30, Bor stn 13.45. Matsäck.  
Info: Peter Thorén 070-6766961. 
 

14 maj 18-20 Jönköping. Vandring 
längs Dunkehallaån Samling vid 
Dunkehalla kyrkogård, Dalslundsg. 
Ansv. Gunnar Rosqvist  036-162406 
och Åke Jönsson 036-166512. 
 

20 maj Gnosjö-Gislaved.  
Utflykt till Taberg. Gruvbesök.  
Hans Fransson guidar. Vandring upp 
till toppen. Rik delvis unik flora.  
Gisl. torg 13.00  Gnosjö stn 13.00. 
Gruvgården Taberg 14.00. Matsäck. 
Info. Sigge Magnusson 0370-92622 
och Bengt Aronsson 0371-502 22.  
  

 
 

27 maj Sävsjö       Morsdags-kaffe i 
Komstads ängar. Blomstervandring  
och sedan kaffe och hembakad tårta. 
Info: Ingrid Wallin. 0382-19715 
 

31 maj 18.00  Huskvarna. Kvälls-
vandring i Västanå naturreservat. 
Start Gamla Borstfabriken, Grännav. 22 
Info: Bengt Ohlsson 036-144138 
 

3 juni Nässjö 06.00 Fågelsångsutflykt 
Samåkning från simhallen. Vi följer 
med ornitologerna och lär oss olika 
fågelläten mm. Ta med fika.  
 

5 augusti 09.00   Slåtter på Ingaryd. 
Kaffe och tårta i skuggan av lind och 
alm efter slåttern. Ansv: Jan-Olof Berlin 
036-138483 och Per Arne Nyström. 
 

25 aug. Tranås    PADDLING  
Vi paddlar i något av våra fina vatten 
runt Tranås. Matsäck för en heldag. 
Anmälan senast 10 aug. och Info:  
Jonas Lägerud, 0140-40071. 
 

1 sept. Bergets dag i Taberg.  SNF 
ordnar gruvvisning och fladdermus-
guidning. Se annons i lokalpressen. 
Info: Hans Fransson 036-206 44. 
 

4 sept. Bankeryd 18.00    Vi ser på  
lämningar efter inlandsisen och hur den 
format landskapet i Domneåns dalgång. 
Guide biolog Helen Bjurulf. Matsäck. 
Saml. Domsands P-plats, Bankeryd. 
Ansv: Kerstin Ståhl 036-374135. 
 

9 sept. Gislaved-Gnosjö  kl 07.00 
Dagsutflykt till Linnés Råshult och 
Möckelsnäs. Start Gisl. torg  07.00  
Info Bo Svensson  0371-135 63. 
 

23 sept. 13-16. Vandring i Vatten-
ledningsparken med kommunens guide 
som visar olika naturtyper och kultur-
historiskt intressanta miljöer. Matsäck. 
Start vid Vattenl. parkens P-plats. 
Arrangör Jönk. kommun och SNF. 
Ansv. Nils Lagerkvist 036-34 08 11. 
 

29 sept. 09.00 Lyngemadssjön, Jönk. 
kommuns nyaste naturreservat öster 
om Hok. Vandring utmed sjöns många 
vikar. Saml vid Mickelsplan i Tenhult. 
Ledare Ragnar Lernedal 036-910 47 
och Per Arne Nyström 0370-99249. 
 

6 okt 09.00. Gnosjö-Gislaved  
Kulturarv Marieholm. Vandring med 
Lage Bard, som berättar om Kulturarv 
Marieholms historia och natur. Ta med 
kaffekorg. Saml. vid Gnosjö stn. 09.00.  
Ansv.  Sigge Magnusson 0370-92522. 
  

 
Länsförbundsstyrelse 2006 – 2007 
Ingrid Wallin Tf, ordf. 0382-10715  0730-
453345   Rönnbärsv.16,  57692 SÄVSJÖ
ingrid.wallin@hofgard.savsjo.se. 
Bengt Aronsson 0371 – 50222 
Skolgången 9, 330 26 BURSERYD 
bengt.g.aronsson@telia.com   
Jan-Olof Berlin  036-138483  
070-5260459   Se sid 3 
Bengt Ohlsson, 036-144138 
Stensholmsv. 1 D, 56139 HUSKVARNA 
Hans Fransson, 036-20644,  
mobil 070-7670913   Se sid 3. 
Anders Aldberg, 0380-91370 
070-5885686 a.aldberg@swipnet.se 
Sköldsborg 3, 57173 STENSJÖN 
Uno Björkman 0380-72067 
070-3379742     Ånhult, 37191 NÄSSJÖ 
uno.bjorkman@telia.com 
Lisbeth Carlsson 0393-31592 
070-2719052   Se sid 3. 
Åke Jönsson  036-166512 
036-14 67 80  akjnsn@comhem.se 
N. Bogesundsg. 1 B, 55473 JÖNKÖPING 

 
Tack och farväl. 

Att arbeta med Länsbladet har periodvis 
varit intensivt och jobbigt men samtidigt 
väldigt roligt. Den har inneburit många 
kontakter genom mail och telefon med 
kretsarna. Vi har försökt att fånga intres-
sant och aktuellt som hänt eller ska hän-
da centralt och ute i länet. Vi hoppas att 
Länsbladet fyllt en funktion som info-
källa och att det bidragit till att fördjupa 
kontakten mellan länsförbundet och 
kretsarna och även mellan olika kretsar. 
När vi nu avslutar vårt arbete med Läns-
bladet vill vi uttrycka en stark förhopp-
ning att nya krafter tar vid och att bladet 
fortsätter att komma ut vår och höst som 
tidigare.      Bengt Aronsson, Inga Hagberg. 
 

Jättestort tack till er alla för trevliga 
kontakter och all hjälp med att skaffa 
fram fakta och information mm. Jag 
kommer att sakna er.        Inga Hagberg.     
 

 
Tack och farväl säger Inga och Bengt 

på väg mot nya äventyr. 

 

 
 

 


