
Vårprogram 2016 

Vätteros på Bråna äng         Foto Anders Aldberg 

Valberedningens förslag till styrelse för 2016 är omval på samtliga valbara poster , 
samt nyval av Göran Liljenström. 
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www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 

Information från föreningen 
Programmet kommer som pappersutskick under året! Vi har i diskussioner med Riks-
föreningen konstaterat att många e-postutskick hamnar i den berömda papperskorgen, då 
volymerna inkommande e-post för många är (för) stor.  
Alla påminnelser om programpunkter och annan information kommer fortsatt att gå via e-
posten. Det är en viktig kanal!  Därför vill vi ha in fler e-postadresser. 
Har du inte fått någon e-post från oss tidigare så saknar vi din e-postadress. 

Lägg i så fall ett mail till  li.lindfors@telia.com   
Skriv SNF medlem och ditt namn 

 

Föreningen skall under året försöka öka och förbättra arbete med skogsfrågorna. 
Vi kommer att fortsätta arbetet med (mot) kemikalier, något som redan engagerat många. 
Vi är aktiva i projektet att försöka starta en Naturskola på Ekomuseet i Bodafors.  
Och så skall vi fira att vi skött Bråna Äng i 40 år!! 
Detta är bara några exempel av många på aktiviteter under 2016.  
 

Vi vet att många vill engagera sig mer. (39 % för att vara statistiskt korrekt) 
Är du en av dom så tveka inte att kontakta någon i styrelsen. Man kan engagera sig på 
många sätt, och vi tar gärna emot tankar om hur och med vad föreningen bör arbeta. 

Hänförelse och glädje! 
Naturen är en fantastisk källa till förundran, glädje, kanske t.o.m. hänförelse för stora som 
små. Jag tänker t.ex. på söndagen den 17:e Januari, när iskristallerna i de snöiga träden 
lyste och gnistrade i solskenet. Överallt!!  Den naturbilden är svår att kopiera! 
Eller när jag var ute med ett barnbarn i höstas och vi  såg ett stort gäng tranor högljutt dra 
söderut.  ”Skall dom flyga ända till Afrika??”  
 

Detta har vi gratis på nära håll bara vi går ut! Vi behöver inte upp på Kebnekaises topp 
för att få känslan av naturens storslagenhet. 
Med våra utflykter vill vi stimulera till upplevelser på nära håll, och ALLA är välkomna, 
stora som små. Är du osäker på om barnet (eller du själv) orkar så bara ring oss och fråga 
hur stora strapatserna på utflykten blir. 
På vår hemsida hittar du beskrivningar på trevliga utflyktsmål, och en del av dom besöker 
vi i studiecirkeln ”Strövtåg i hembygden”. 
 

Vi hoppas du hittar något i programmet som passar dig i tid och rum. 
Lasse Lindfors 

mailto:madde7409@outlook.com
http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo


Onsdagen 24:e Februari   -   Stjärnhimmel 
Vi ”tjuvstartar” programmet med stjärnskådning. 

Klockan 18:30 samlas vi vid golfbanans parkering och restaurang. 
Lars Hellström guidar oss bland de stjärnor och planeter som vi förhoppningsvis ser. 
Varma kläder rekommenderas, och har du en vanlig kikare så tag med den. 
Ansvarig;  Lars Hellström tel.  070-645 1703  

Program våren 2016 

Onsdagen 27: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.               Vi bjuder på korv, kaffe och saft!    
Ansvarig;  Anders Aldberg tel.  070-369 13 70 

Måndagen 7:e Mars  Ugglelyss 
Vi samlas vid Tennishallens parkering 19:00 för  samåkning. Återvänder cirka 21:00. 
Varma kläder och tålamod är bra utrustning! 
Ansvarig;  Håkan Berglund  tel.  0380– 105 09 

Söndagen 22:a Maj  Tipspromenad i Lövhult 
Mellan 10:00 och 12:00 är det tipspromenad med start i Främjandets stuga. 
Ansvarig;  Ewa-Britt Malmström tel.  0380– 148 39 

12:e juni     De vilda Blommornas dag 
Vi samlas vid Tennishallens parkering kl 10:00 för  samåkning. I år  blir  det ett 
samarrangemang med ”Strövtåg i Hembygden” och färden går mot Knutstorp där vi också 
får möjlighet att få en guidning i Herrgården.          Ta med fika i ryggsäcken!   

Torsdagen 25:e Februari   Årsmöte klockan 19:00    

Plats;  Missionskyrkan  
 

Vi börjar mötet med information och föredrag kring Berguv Nords projekt om uppfödning 
och utsättning av Berguv. Mycket intressant! Det går att göra något!! 
Sen bjuder vi på kaffe/the och smörgås innan snabba årsmötesförhandlingar avslutar kvällen.  
På dagordningen står bl.a. stadgeändringar för att kretsarnas  stadgar skall bli mera lika.  
Kom och ge den lokala föreningen ditt stöd genom din närvaro!      Alla välkomna!! 

Hemsida för nyheter och ev. ändringar     www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 
Du kan också följa oss på Facebook 

 
Vi använder normalt Tennishallens parkering som mötesplats!!  ”Strövtåg” startar på SV. 

Vid alla typer av frågor; Ring någon i Styrelsen 

Söndagen 17:e April   Vårfågelvandring 

Samling kl 07:00 vid Tennishallens parkering för  samåkning till några ”Säkra” ställen.  

Lördagen 7:e Maj   är det fågelskådningens dag 
Ornitologerna finns vid fågeltornet mellan 07:00 och 13:00.   
Du åker förbi Barkeryds kyrka så ser du parkeringen till vänster efter några hundra meter. 
Glöm inte fikat och en kikare om du har! 

Fredagen 27:e Maj   Nattsångar-exkursion 
 

Samling kl 20:00 vid Tennishallens parkering för  samåkning till nattsångarnas tr ak-
ter.         Vi hoppas på en härlig kväll med mycket fågelsång!    Åter ca 24:00 (midnatt) 

Tips!!   Studiecirkel   Strövtåg i Hembygden 
 

Under 4 söndagar på våren, med start på Vuxenskolan 24/4 klockan 10:00, besöker vi 
olika  mer eller mindre kända ställen och blir guidade på plats av Per.  
Det är några av de utflyktsmål som finns beskrivna på vår hemsida som du får hjälp att 
lära känna lite bättre, och kanske bli stolt över den natur som vi har så nära inpå oss.      
Datumen är 24/4, 15/5, 29/5 och 12/6.          Läs mer på Vuxenskolans hemsida. 

Lördagen 28:e Maj    Vårutflykt 
Vi samlas vid Tennishallens parkering kl 10:00 för  samåkning mot okänt naturmål 
där Per guidar oss i grönskan.  Kraftiga skor och Du!      Glöm inte fikat!   
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