
Håll utkik på vår hemsida för nyheter och kontaktuppgifter        

www.naturskyddsforeningen.se/nassjo      Eller följ oss på Facebook 
 

Och du!  Vi behöver din e-postadress. Lägg ett mail till li.lindfors@telia.com   
Skriv SNF medlem och ditt namn 

Höstens läckerheter väntar…...   Foto    Per Blomkvist 

Föreningen tänker framåt….. 
 

Vi har haft en aktiv vår med olika utflykter och aktiviteter. 
 Nu ser vi fram emot hösten då vi skall fira att föreningen skött Bråna Äng i 40 år. 
Ängarna minskar i vårt land trots många ideella krafter som hembygdsföreningar, byalag, 
enskilda och en hel rad med lokala Naturskyddsföreningar.  
Det finns alltså stor anledning att fira att Bråna äng är en levande äng! 
 

 Ängarna betyder mycket för den biologiska mångfalden, liksom gammelskogarna. 
Tyvärr minskar också gammelskogarna i snabb takt, och på Naturskyddsföreningens Riks-
stämma i juni kom rapporter på detta från hela landet.  
Därför ökar föreningen engagemanget i skogsfrågorna. Steg 1 blir en vandring i samarbete 
med Södra och en ”lokal skogsägare”. Alla medlemmar och andra intresserade inbjuds till 
Träslända för att  diskutera och lära om olika frågor kring skogen och skogsbruk. 
Steg 2 blir en föreläsning i Hyggesfritt skogsbruk den 28/9 som Eksjö arrangerar. 
 

 Föreningen fortsätter att genom utflykter och andra arrangemang ge så många som 
möjligt tillfälle att lära känna vår när-natur och få den naturkänsla som vi vet behövs för ett 
starkare engagemang.  
 

Hoppas vi ses på någon av programpunkterna för vi behöver Ditt engagemang och Ditt stöd. 
 

Lasse Lindfors 

Styrelsen 2016 
Ordförande Lars Lindfors    070 -515 25 01      li.lindfors@telia.com 
Kassör  Anders Aldberg   070 -369 13 70      a.aldberg@telia.com 
Ledamot Göran Liljenström   070 -301 55 08      goran.liljenstrom@telia.com 
Ledamot        Ewa-Britt Malmström       - 148 39           ewa-britt.malmstrom@comhem.se 
Ledamot Sara Frisk    073 -980 82 28      sara_normark@hotmail.com 
Ledamot  Per Blomkvist   073 -096 40 11      p.blomkvist@live.se 
Ledamot Britt-Marie Jurlén   072 -207 82 51 
Ledamot Madelaine Andersson 073 -542 28 78      madde7409@outlook.com  

Höstprogram 2016 

Föreningen har under våren mist två engagerade naturvänner.  
Inger Bergkvist som under många år var medlem i styrelsen och som gjort otaliga invente-
ringar och lett många blomstervandringar. 
Bertil Flink som var ordförande under en period och som med sina bilder och texter visade 
på naturens mångsidighet och skönhet. 
Nässjö Naturskyddsförening fortsätter arbetet för en frisk och ren natur i deras anda. 

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


Program hösten 2016 

Söndagen 4:e September  -  Svamputflykt 
Vi samlas vid tennishallens parkering kl 10:00 för samåkning. Per guidar oss ut till något 
trevligt svampställe.  Vi är tillbaka ca 14:00     Ansvarig   Per  0730-964 011 

Lördagen 29:e Oktober  kl 14:00  film i Eksjö 
   - Ingemar Lind visar sin film ” Fjället i mitt hjärta” 
Det är den tredje filmen i trilogin Nordisk vildmark.  
Vi är i Eksalen, Juventum, Itolvområdet, Eksjö kl 14.00.    Kostnad inkl. fika 100 kr  
Ansvarig Sven-Åke  0381-160 67 

Välkomna till Bråna Äng 
   Lördagen den 20:a Augusti kl. 11:00   

Mellan klockan 11:00 och  14:00 firar vi att Nässjö Naturskyddsförening slagit och skött 
ängen i 40 år! Dessförinnan var det också en slåtteräng, så det är en riktigt gammal äng. 
Det blir musik, lekar och möjlighet att testa att rida på världens största hästras. 
Liar och erfarna instruktörer finns för dom som vill prova den gamla tekniken. 
Vi bjuder på enklare mat och dryck! 
Visste du att det varit bröllop och andra festligheter på ängen? 
Har du aldrig varit där är det dags nu! 
ALLA är välkomna att ta del av vår natur därute! 
Välkomna.     Ansvariga     Britt-Marie 072 -  207 82 51   Sara  0739- 808228         

Söndagen 9:e Oktober  -  Höstvandring 
Vi samlas vid tennishallens parkering för samåkning ut till något intressant område där 
Per guidar oss lite bland det vi ser och hör. 
Ansvarig   Per  0730-964 011 

Årsmöte klockan 19:00   Torsdagen 23:e Februari 

Plats;  Missionskyrkan  
 

Programmet är inte bestämt ”vid pressläggning”. Håll koll på hemsidan för detta! 

Vi startar med något intressant föredrag , bildvisning eller liknande, varefter vi bjuder på 
kaffe/the och smörgås innan snabba årsmötesförhandlingar avslutar kvällen.  
Inför vårprogrammet funderar vi på en Utteraktivitet, - spårning el. dyl. - men vilka tankar 
och förslag till aktiviteter finns hos medlemmarna?     Hör av dig eller kom! 
Ansvarig    Lars Lindfors    070 -515 25 01 

www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 

Program hösten 2016 

Onsdagen 28:e September  -  Hyggesfritt skogsbruk 
Nils Fagerberg, skogsforskare, pratar  i Storegårdskyrkan, Eksjö med början kl. 18.30. 
Han föreläser och delger oss sina erfarenheter om ett långsiktigt sätt att bruka skogen. Före-
ningen bjuder på kaffe. Vi är ju även intresserade av hur det främjar livet i skogen. 
Snart har vi inga skogar kvar, bara plantager.       Ansvarig Sven-Åke  0381-160 67 

3 - 9:e Oktober     Miljövänliga veckan 
Föreningen kommer bl.a. att finnas på torget under torgdagen för att informera om hygien-
produkter, kosmetika och annat.  
Många av de produkter vi använder på kroppen innehåller saker som inte borde vara på 
vår hud.  Ämnen som är riskabla för miljön och för oss.  Men det finns alternativ!  
Ansvarig     Anders 070-369 13 70        Göran 070-301 55 08    

Måndagen 29:e Augusti  -  Skogskväll i Träslända 
Vi samlas vid tennishallens parkering kl 17:00 för samåkning ut till Träslända.  
Där finns Södra Skogsägarna med en rundvandring. Olika frågor tas upp, till exempel; 
*Hur fungerar Hygges fritt   *Biologisk mångfald   *Skogens som kolsänka    *Bioekonomi   
*Skogens ekonomiska betydelse för gården, bygden och landet. 
*Rekreationsvärden och hur fungerar det   *Kulturvärden    och liknande. 
Efter rundan bjuder Södra på fika och det blir möjlighet att  ställa mer frågor och diskutera.  
Ansvarig     Anders 070-369 13 70   Christer Andersson 070-684 11 18 

Söndagen 2:a Oktober  -  Tipspromenad i Lövhult 
Start mellan 10:00 0ch 12:00 i Friluftsfrämjandets stuga 
Ansvarig   Ewa-Britt 0380-148 39     

Lördagen 17:e September  -  Cykeldag 
Under förmiddagen går en quiz från Cykodel till parken där vi finns med vanliga och lite 
ovanligare cyklar.  Fram för ett cykel-vänligare Nässjö!     För detaljer kolla på vår hemsida:   

www.naturskyddsforeningen.se/nassjo    El. ring  Ansvarig     Britt-Marie 072 -  207 82 51    
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