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Vårprogram 2014 

Håll utkik på vår hemsida för nyheter och ändringar        

www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 
 

Eller följ oss på Facebook 

Januarifunderingar 

Av tradition brukar här finnas någon form av naturbetraktelse eller tankar runt vår natur. 

Nu vill jag ge lite bilder av de lokala aktiviteter vi försöker få igång. 

Undervisningsmaterial—arbete med skolan 

Under senhösten och våren arbetar vi med att få igång en ”skolgrupp” som skulle kunna 

hjälpa till att lyfta in hållbarhetsperspektivet i skolan. Naturskyddsföreningen har en hel 
del material för lärare som är helt ”oberoende” vad gäller leverantörer och liknande. Här 

får pedagogerna ett komplett material inklusive handledningar. 

Det finns också en utbildning ”skogen som klassrum” som vi kan erbjuda lärarna utan 

kostnad. Låter det intressant? Hör av dig! 

Naturutflykter 

För att stärka känslan för, och kärleken till, naturen vill vi göra fler utflykter. Du som bru-

kar vara ute och har tips på utflyktsmål kan väl kontakta någon av oss i styrelsen, så bjuder 

vi in till ännu mer naturupplevelse. Det kan gälla allt från promenad i stadsparken till 

vandringar i ”obanad” terräng. 

Vad skulle intressera dig? 

Har du tankar om något projekt eller någon aktivitet som föreningen här i Nässjö borde ta 

tag i så kontakta någon av oss. Kanske kan vi då gemensamt hitta vägar framåt. 
Detta kan gälla allt från att driva frågan om mer ekologisk skolmat till att inventera ute i 

skogarna.  

Lasse Lindfors 

Efterlängtat vårtecken    Foto Per Blomkvist 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo


     Onsdagen 26:e februari   -   Stjärnhimmel 

Klockan 18:30 samlas vi vid Golfbanans parker ing 

och restaurang. 

Lars Hellström guidar oss bland det vi ser däruppe. 

Varma kläder rekommenderas, och har du en vanlig 

kikare så tag med den. 
 

Ansvarig;  Lars Hellström tel.  0380- 51 17 03 

Program våren 2014 

Måndagen 28:e april   Fagning av Bråna Äng 
 

Vi samlas ute på Bråna äng (Vägen förbi Statoil och Skagerts) 17:00, men  

det går bra att komma när man kan. 

Vi städar ängen, räfsar bort gammalt gräs, löv och grenar som försvårar slåttern till hösten, 

och det hjälper  också gräs och örter på traven. 

Ängen betyder mycket för den biologiska mångfalden, så vi skall värna om våra gamla 

ängar!                  Vi bjuder på korv, kaffe och saft!    
Ansvarig;  Anders Aldberg tel.  070-369 13 70 

Måndagen 3:e Mars  Ugglelyss 
Vi samlas vid sporthallen 19:00 för samåkning och återvänder 
omkring 21:00. Varma kläder och tålamod är bra utrustning! 

Med lite tur kan vi få höra berguvens tvåtoniga läte ”oh-åh” som 

vid gynnsamt väder kan höras upp till 5 km! 
Ansvarig;  Håkan Berglund  tel.  0380– 105 09 

4:e Maj   Gökotta per cykel 
Vi cyklar tillsammans med  
cykelfrämjandet ut till Barkeryd  

och hoppas få höra göken. 

Samling vid tennishallen 07:00 

Åter ca 11:30 

Hjälm obligatorisk och fikakorg gott!   
Ansvarig;  Per Johansson  tel.   072-744 40 27  

11:e Maj  Tipspromenad i Lövhult 
 
Mellan 10:00 och 12:00 är det tipspromenad  —  precis som 

vanligt. 
 

Ansvarig;  Ewa-Britt Malmström tel.  0380– 148 39 

15:e juni     De vilda Blommornas dag 
 

Vi samlas vid sporthallens parkering kl 10:00 och samåker ut till 

något trevligt ställe där vi promenerar lite och ser vad vi hittar. 

Glöm inte fikat!   
Ansvarig  Inger Bergqvist tel.  0380– 162 25 

Årsmöte klockan 19:00   Torsdagen 20:e Februari 

Plats;  Missionskyrkan  
 

Vi inleder med att Marie Johansson från Hattsjöhult berättar och tipsar på temat 

Ekologisk odling i min trädgård - Odla grönsaker på ett enkelt sätt. 
 

Sen bjuder vi på kaffe/the och smörgås innan snabba årsmötesförhandlingar avslutar kväl-

len.     Kom och ge din lokala förening ditt stöd, och  var med och påverka! 

Energisafari söndagen den 18:e maj   
 

Besök hus med vindkraft, jordvärme, solceller m.m. !! 

Du hittar vägbeskrivningar och karta på medborgarkontoren.         

Kartan finns också digitalt med GPS koordinater 
Du åker i din egen takt mellan 10:00 och 16:00 

Läs mer på www.nassjo.se/energi    
Ansvarig;  Sunniva Robertson tel.  0380– 754 32 

Och glöm inte kolla på vår hemsida för nyheter och ev. ändringar 

www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 

Du kan också följa oss på Facebook 

http://www.nassjo.se/energi
http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo

