
Redaktion: Anders Aldberg, Uno Björkman, Åke Jönsson

Tankar och funderingar från förre
Länsordförande Uno Björkman

Tack ska ni ha!
För att ni har haft förtroende för mig som
ordförande i länsförbundet. Inför min stundande
70-årsdag beslutade jag att avgå från posten. Jag
har varit ordförande i länsförbundet i tre år sedan
Ingrid Wallin lämnade över ordförandeskapet i
samband med avflyttning norr ut.
Egentligen var jag inte beredd på att ta över ord-
förandeskapet. Eftersom jag var vald som vice
ordförande i styrelsen kände jag ett visst ansvar
för länsförbundet. Dessförinnan ingick jag i
länsförbundet styrelse i olika perioder under Lars-
Erik Apelqvist:s ordförandeskap, sammanlagt i
cirka 18 år. Redan år 1979 gick jag med i
Naturskyddsföreningen med Eksjö-kretsen som
bas, redan från början valdes jag in i styrelsen
och har i stort sett varit verksam där sedan dess,
således 32 års arbete för natur.

Jag tycker dock inte att man skall sitta för länge
på en viktig post som ordförande, inte ens om
man har medlemmarnas förtroende att fortsätta.
Efter 18 års arbete i länsförbundets styrelse är
det lätt att man stagnerar, faller in i slentrian från
år till år och slutar upp att utveckla och förbättra
föreningens verksamhet. Det är bland annat
därför som jag avgår och jag är säker på att
styrelsen i fortsättningen kan vitaliseras och driva
föreningen mot nya höjder.

Efter många års arbete i länsförbundets styrelse
och de senaste tre åren som ordförande har jag
varit med om många olika trender som resulterat
i upp, eller nedgångar i medlemsstatistiken. I
samband med tillbakablick på verksamheten vill
jag ta upp en del synpunkter som berör
länsförbundet framtida inriktning.

Länsförbundet
Länsförbundet har en viktig sammanhållande
funktion mellan riksorganisationen och kretsarna.
Länsförbundet bör därför upprätthålla fortlöpande
kontakt med kretsarna, dels genom personligt
engagemang som t.ex. att besöka kretsarnas
styrelsemöten eller genom kontakter i nätverk,
anordnande av kretsordförandekonferens, utskick
av information genom länsblad etc. Allt för att
kunna bistå kretsarna med råd och utveckling.

När jag ser tillbaka på Länsförbundet roll och hur
arbetat har prioriterats de senaste 5-10 åren slås jag
av hur lite tid styrelsen har ägnat åt kretskontakter
och frågor som rör naturskyddsföreningens
kärnfrågor dvs. ”att rädda naturens liv, att främja
människors hälsa, att verka för global solidaritet”,
med strategi att väcka naturkänsla och kärlek till
naturens mångfald med kraft att förändra. Även
opinionsbildning genom media, konsumentpåver-
kan och politisk påvekan är ett viktigt instrument.

Länsförbundet har i stället tvingats att ständigt
prioritera och hantera helt andra frågor, framförallt
fastighetsfrågor med vidhängande problem som
skötsel, underhåll och ekonomi. Den största och
mest krävande uppgiften är Gruvgården i Taberg
med förvaltning och skötsel.

Styrelsearbetet
Vid länsstämman den 16 april beslutades att antalet
styrelseledamöter, inklusive ordföranden under
mandatperioden ska vara sju. Antalet delegater är
säkerligen fullt tillräcklig under förutsättning att
styrelsearbetet kan fördelas på ett bra sätt. Eftersom
fastighetsfrågor dominerar styrelsearbetet bör det i
fortsättningen finnas en kompetens inom styrelsen
som kan ta hand om dessa frågor, vidare bör det
finnas en kompetens som kan följa upp och behand-
la överklagandeärenden. Det har heller inte varit
möjligt att utse en sekreterare och postmottagare.
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Osaby
Eftersom Länsförbundet i dagsläget har nog med
frågor som rör den egna regionen är det naturligt
att lämna styrelsen för Smålands Natur och låta de
lokala föreningarna i Växjö ta över Osaby helt.
Målet med att förvalta och utveckla Osaby har ju
uppnåtts. Det har avsatts ett betryggande område
som naturreservat. Ekonomin får anses tryggad.
Själva föreningen Smålands Natur har inte utveck-
lats som ursprungstanken var, dvs. att främja och
utveckla Smålands natur, endast Osaby har om-
fattats av verksamhet. Länsförbundet i Jönköping
bör därför undersöka möjligheten att verka för
Smålands Natur som en fristående förening med de
ursprungliga intressenterna, Länsförbundet i
Kronoberg, Växjö lokalförening och Länsförbundet i
Jönköping. Förvaltning av Osaby kan utföras av en
fristående lokal förening som underställs Smålands
Natur.

Uno Björkman

För att tillgodose behovet av förnyelse inom
styrelsen föreslår jag en återgång till den tidigare
ordningen där kretsarna utsåg representanter till
styrelsen. Det vore inte fel om kretsarna utsåg ett
antal av fyra ledamöter. Mandatperioden för dessa
kunde begränsas till två år.
Eftersom många ärenden berör den största orten
inom länet, dvs. Jönköping och Huskvarna vore
det naturligt att en mindre lokal hyrdes som
kunde fungera som kansli. I detta kansli kunde
handlingar förvaras, en dator införskaffas jämte
färgskrivare med skanner. Styrelsemöten kunde
även avhållas i detta kansli. Jag är inte övertygad
om att Gruvgården i Taberg skall inrymma ett
sådant kansli.

Gruvgården
Framlidne länsordförande, Lars-Erik Apelqvist
engagerade sig stort med vidlyftiga åtagande av
Tabergs gruva och Gruvgården, åtagande som vi
idag inte riktigt kan överblicka. Jag kan inte finna
några skäl till varför Länsförbundet i dagsläget
skall äga och förvalta Gruvgården. Jag tycker
heller inte att det finns anledning att Länsför-
bundet skall upplåta Gruvgården till Tabergs
Gruvguider som samlingslokal för deras
verksamhet. Det är kostsamt att underhålla och
förvalta Gruvgården utan kostnadstäckning. Ett
avtal finns dock upprättat mellan Länsförbundet
och Gruvguiderna som reglerar viss tillsyn av
fastigheten. Endast blygsamma intäkter från den
verksamheten föreligger. Frågan är om det är
Naturskyddsföreningens uppgift att engagera sig
i gruvvisning och att subventionera lokal för
gruvguider. Länsförbundet bör snarast samman-
kalla representanter för kommunen, Länsstyrelsen,
Gruvguiderna, Museet och Hembygdsföreningen
för att efterhöra om intresse finns för ett överta-
gande. En målsättning bör vara att inte slumpa
bort Gruvgården för en ringa kostnad. Om in-
tresse inte föreligger från dessa intressenter bör
Gruvgården bjudas ut till försäljning. Målet att
skydda Tabergs natur har uppnåtts, ett natur-
reservat har bildats som garanterar tillgänglighet
och skydd. Därför finns det ingen anledning att
äga och förvalta Gruvgården.

Bästa naturvänner!
Detta nummer av Länsbladet blir lite annorlunda.
Vår ordförande sedan 3 år, Uno Björkman, har
nämligen lämnat denna post och förbundet står nu
utan ordförande. Valberedningen ställs nu inför
svåra prov i en överraskande situation och jag vill
be Er ute i kretsarna att verkligen diskutera om Ni
inte har någon medlem som är tänkbar till denna
stimulerande och viktiga position. Det finns ju
massor av engagerade medlemmar ute i kretsarna!

I och med att Uno nu slutat, har vi även förlorat en
stor och viktig kompetens inom miljöjuridiken och
möjligheten att driva våra överklagandeärenden.
Detta är beklagligt, eftersom det dyker upp många
frågor och ärenden som kräver denna kompetens.
Förbundet får nu lägga ambitionsnivån på ett lägre
plan, men vi hoppas naturligtvis på en positiv
lösning.

/Anders Aldberg, v.ordf.
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Bergets dag i Taberg
Lördagen 3 september med start klockan 10.

Föreningar presenterar sina verksamheter och
säljer lotter, våfflor, kaffe och mycket mer.
Jönköpingskretsen medverkar.
11- 13.30 Naturskyddsföreningen
(Gruvguiderna) ordnar öppen gruva .

www.taberg.info

Osaby
Projekt på gång bl.a.:
En ny panna behöver installeras för att klara
uppvärmningen av huvudbyggnaden, Kuskbostaden
(vandrarhemmet) och Jägarbostaden.
En utredning har genomförts av Linnéuniversitetet
i Växjö, och man föreslår en vedpanna som kan
eldas både med ved och pellets och med en
effekt på 100 kW. Placering i ”Loftet”.
Även i arrendatorbostaden behövs en ny panna.
Fronten på huvudbyggnaden ska målas, kostnad
70 000 kr, snickeriarbeten tillkommer.

Fladdermuscentrum i Gruvgården i Taberg
invigs den 23 oktober.

Det är ett LONA-projekt (Lokal Naturvård) i
samarbete mellan Gruvguiderna och
Jönköpings kommun.
Projektledare är Sabine Lind.
Tre rum i bottenvåningen i huset upplåts till
utställningen som berättar mycket om
fladdermöss. Man satsar på upplevelser och det
blir inte så mycket texter. Där byggs en mini-
gruva för barn, ett ihåligt träd m.m.
Det skall vara en presentation av olika arter.
Med utställningen hoppas man att kunskapen om
fladdermusen skall öka.
Förhoppning är att detta ska utvecklas till att bli
ett nationellt centrum för information, kunskap,
forskning och kontakter inom fladdermusvärlden.

På sommaren finns det nio olika fladdermusarter
i Taberg, sex olika arter övervintrar i gruvan.

Natursnokarna i Jönköping
har återupptagit verksamheten

Hösten 2011
Lördag 24 september, 10-12 Tema Fladdermus-Taberg
Lördag 19 november, 10-12 Tema Pinnar - Ljungarum

Våren 2012
Lördag 4 februari, 10-12 Tema Spår i snön – Åsasjön
Lördag 21 april, 10-12 Tema Knoppar – Bondberget
Lördag 2 juni, 10-12 Tema Vatten - Rocksjön

Ta på kläder efter väder och glöm inte fikakorgen!

Natursnoksledare: Frida Moberg och Jeanette Eld
Kontaktperson: Pia Larsson, 0708 – 19 95 87.
E-post: jonkoping.krets@naturskyddsforeningen.se
Webbadress:
www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets

Vi vänder oss till barn i åldern 4 – 7 år tillsammans
med någon vuxen.
Vi vill gärna att ni anmäler er, så att ni kan få
anvisning om våra samlingsplatser. Annars går det
bra att komma på valfria aktiviteter.

Hattens naturreservat invigt

Hatten är ett 210 ha stort naturreservat beläget i
Sävsjö och Vaggeryds kommun. Reservatet
består av gammal skog, våtmarker och vattendrag
med ett rikt växt- och djurliv. Hattens natur-
reservat är beläget c:a 1 mil norr om Vrigstad och
c:a 6 km öster om Svenarum. Du hittar en karta
på Länsstyrelsens webbplats.

www.lansstyrelsen.se/jonkoping

/ Åke Jönsson
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Mullsjökretsens exkursion till Store Mosse
söndagen den 25 september.

Vi kommer att fara från Mullsjö kl. 9.00.
Det tar kanske en dryg timma?
Låt säga att vi vandrar från naturrummet kl. 10.30.
Vi fikar under vandringen.
Därefter har vi beställt en guidning i naturrummet.
Fler kretsar är välkomna att ansluta sig.

Hälsningar från Brita Broberg

Ledarskapsträff för kretsordförande,
länsordförande och nätverksansvarig
- i Hässleholm 15-16 oktober!

Hej, jag skriver till dig som är ordförande i en
krets eller länsförbund eller leder något av våra
nationella nätverk i de län som ligger så pass till
att det är närmast för dig att åka till Hässleholm
för en av våra regionala ledarträffar.
Nu har vi spikat datum för träffen i Hässleholm
och det blir den 15-16 oktober. Jag hoppas att vi
blir ca 30 deltagare. Om du inte kan själv som
ordförande är det bra om vice ordförande
kommer, eller någon som kanske snart vill ha ett
ökat ansvar inom kretsen – vill ni komma flera
anmäl det så försöker vi lösa det.

Vi tänker vara på konferensanläggningen Petvå
som ligger i när anslutning till själva Hässleholm.
Vi börjar kl. 10:00 på lördagen och slutar
kl. 16:00 på söndagen.

Ledarskapsträffarna är kostnadsfria för alla
deltagare. Resan bokar du själv och får
ersättningi efterhand genom att fylla i en
reseräkning. Blankett delas ut på träffen.
Du får i första hand ersättning för andra klass tåg
eller motsvarande (spara alla biljetter, de ska
bifogas reseräkningen).

Gärna snarast anmälan till
ledarskap@naturskyddsforeningen.se
Namn, adress, vilken krets man kommer för,
särskilda önskemål vad gäller mat och logi.

Vad roligt om du kommer på ledarträffen!

Med vänlig hälsning

Hans Brehnfors
bitr. chef Föreningsavdelningen
Naturskyddsföreningen
Tel kontoret: 08 702 65 03, fax 08 702 08 55
Mobil: 070 637 59 55

E-post:hans.brehnfors@naturskyddsforeningen.se

STYRELSEN i länsförbundet 2011-08-01

Ordförande: Vakant

V. ordf.: Anders Aldberg
Sköldsborg 3, 571 73 STENSJÖN
Tel: 0380-913 70
E-post: a.aldberg@telia.com

Kassör: Jan-Olof Berlin
Aspvägen 5, 561 38 HUSKVARNA
Tel: 036-13 84 83

Sekr.:

Ledamot: Inga-Britt Fälth
Stavhoppsvägen 6, 564 34 BANKERYD
Tel: 036-37 77 36

Ledamot: Bengt Ohlsson
Stensholmsvägen 1 D, 561 39 HUSKVARNA
Tel: 036-14 41 38

Ledamot: Robert Erlandsson
Apelgatan 13, 332 33 GISLAVED
Tel: 0371-131 12

Ledamot/Hemsidesansvarig:
Åke Jönsson
N. Bogesundsgatan 1 B, 554 73 Jönköping
Tel: 036-16 65 12
E-post: akjnsn@comhem.se


