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Allmänna föreningsfrågor, samarbete och utveckling 
Föreningen har varit representerad i ett stort antal sammanhang; 
 
På det nationella planet har vi deltagit i Riksstämman i Norrköping. 
 
Regionalt har vi deltagit i flera aktiviteter med Länsförbundet och den nybildade Regionen som 
innefattar hela Småland samt Östergötland och med Gotland som ”passiv” del. 
Föreningen har också deltagit i Miljörättsutbildningen i Jönköping 12/11. 
Den 23:e Mars 2016 stod Nässjökretsen värld för Länsförbundets stämma, och vi hade en utflykt 
till Lövhultsbäckens ombyggnad, där vi fick en givande diskussion bl.a. om vattenbristen nerströms 
Nässjö mot ostkusten. 
 
Lokalt finns vi representerade i Arbetsgruppen för Lövhults utveckling och styrgruppen för Fair 
Trade samt är med i styrgrupp och arbetsgrupper för Naturskolan på Ekomuseet i Bodafors. 
 

 
Verksamhetsfrågor 

Föreningen fortsätter att verka för olika samarbeten och allianser med andra föreningar och 
organisationer samt med våra grannkretsar. ”Cykel chocken” i parken öppnade för samarbete 
med flera cykel organisationer. 
 

Kemikaliefrågan 
Föreningen har genom Göran Liljenström fortsatt att verka för informationsspridning. 

 

Skogs- och vattenfrågor 

Vi har haft ett samarbete med Södra kring en vandring i Träslända med olika stationsinslag om 
hur vi använder skogen, och balanserat denna aktivitet genom att bjuda in till föreläsning i Eksjö 
om ”Hyggesfritt skogsbruk”. 
Det är styrelsens mening att fortsätta arbetet med skogs- och vattenfrågorna. 
 

Melkerfonden 
Det stora projektet kring ugglor väntar på att ”någon” doktorand skall vilja göra grovjobbet 
under Sönke Eggers ledning. 
Styrelsen arbetar för att hitta nya vägar för att på bästa sätt få ”natureffekt” för fonden. 
 

Fonden Ingers florafond 
Inger Bergkvist gav föreningen förtroendet att förvalta en fond till förmån för floran. De sista 
detaljerna kring fonden är ännu inte klara när detta skrivs och årsmötet går av stapeln. 
 

Naturskolan på Ekomuseet 
Styrelsen ser försöken att skapa en naturskola som positivt och deltar så aktivt vi kan. 

 Skolungdomars ”besök i verkligheten” ger en känsla och troligen ett engagemang för naturen som är svårt 
att få inomhus.  

 För många elever är utomhuspedagogik ett bra sätt att lära. 

 Naturskolan kan också bidra till att både förklara och locka ut både nya svenskar och de grupper som 
aldrig ”lämnat asfalten” i vår natur. 

 Naturskolan kan också ge möjlighet till andra aktiviteter som ligger inom vår intressesfär. 
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Bråna Äng 
 

  
 
Till vänster; En gammal ”cowboy” som Anders Karlsson var ju tvungen att testa hästen. 
Till höger;    Ingrid Brånvall som bjudit föreningen på många slåttergillen tar emot skogsboken för bästa 
huvudbonad av Sunniva Robertsson och dagens konferencierer Britt-Marie Jurlén. 

 
 

Utflykter och fasta programpunkter 
 

 
Sådana här fynd kan man göra på svamputflykten. Vet du inte vad det är, så följ med oss nästa år! 

 
 
Tipspromenaden 
Tipspromenaderna i Lövhult vår och höst är två ”säkra kort” där vi möter många människor. 
På hösten sammanfaller den med avslutningen på Miljövänliga veckan varför vi ofta 
”återanvänder” materialet från MVV för information etc. 
Styrelsen tackar Monica Johansson för det arbete hon lägger ner på våra tipspromenader! 
 
 
 

Vi firade att vi skött ängen i 40 
år! Det var musik, hästar och 
inte minst mat och dryck på 
ängen 
  

Beslutet att köpa slåttertjänsten 
av Farmartjänst ligger fast, och 
styrelsen anser att detta bör 
fortsätta tills vi har en ny och 
yngre ”besättning” av 
slåtterintresserade. 

Generellt har vi haft lågt deltagarantal på våra 
utflykter trots Pers stora ansträngningar. Det är 
också Pers arbete som gjort att antalet i alla fall inte 
minskar. Vi vet att vi har detta problem gemensamt 
med många andra kretsar. Vi kan inte bara fundera 
utan bör också agera kring frågan hur vi tar emot 
och bemöter nya människor. Är vi en för sluten 
krets? 
Vi måste under 2017 söka lösningar för att nå ut till 
nya målgrupper och upplevas som en välkomnande 
och öppen förening av dessa. 
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Miljövänliga veckan                     

 
                                                                                                                                                        
 
. 

Cykel chock i parken 
 

 
 
 
 

Remisser och liknande 
Föreningen har under året svarat på flera remisser, bl.a. avseende bygglovsansökan i Lövhult 
för uppförande av 6 st. fritidshus på fastigheten Lövhult 1:8 i backen. 
 
 

Kommunikation med medlemmar och allmänhet 
Hemsidan och Facebook 
Planen är att under våren 2017 lägga fast en ”kommunikationsstrategi” där hemsidan blir vårt 
grunddokument vad gäller information, referat o.s.v. medan Facebook utgör den ”snabba” 
kommunikationen. 
Då Naturskyddsföreningen bytt grundprogram för hemsidan är det styrelsens intention är att 
under 2017 utbilda flera som kan hantera detta. 
 

Det har nu nästan blivit tradition att vi 
står på torget med information. Motivet 
för aktiviteten är att visa upp föreningen 
och informera. 
 

Inför 2017 är tanken att vi alternerar med 
att lägga kraften på opinionsbildning 
såsom tidningsartiklar och liknande för att 
se om vi tycker effekten där blir mera 
påtaglig och synlig. 

Cykel chocken – ett nytt nationellt 
arrangemang från Naturskyddsföreningens 
sida – drog en hel del människor till parken. 
Tyvärr missade tidningen namnet och 
ansvarig arrangör, men gjorde en stor bra 
artikel. 
Vi fick kontakter med flera cykel föreningar 
och Anki Magnusson var med som 
prisutdelare. 
Ett arrangemang vi troligen vill fortsätta med! 
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Programbladet och e-postregister 
Under 2016 har två programblad gått ut (vårprogram och höstprogram) som brev till 
medlemmarna. 
Inför höstprogrammet 2017 söker vi en ”Allt i ett” lösning där både tryckning, adressering och 
distribution går i ett steg, t.ex. hos ett tryckeri. Ett alternativ kan vara att blada in det 
postnummervis i ”Sveriges Natur”. 
 
E-postregistret innehåller i dag ca 50 % av medlemmarna, ett resultat av konsekvent arbete, 
men vi behöver en ännu högre andel. 
Kretsens e-post är integrerat med Riks register. Det är alltså samma register i dag. 
Via e-postregistret kan vi lätt och kostnadsfritt göra påminnelser om aktiviteter och annat. 
 
 

Ekonomi 
Föreningen har två ekonomiska delar, en med vår egen verksamhet och en fond del. 
Fonddelen kommer under 2017 att utökas med ”Ingers florafond”. 
Melkerfonden har vi arbetat med i ett antal år. Den har inriktning på rådjur, ugglor och uttrar.  
Ingers florafond blir ny under 2017, och blir - som namnet antyder – inriktad mot floran. 
Vår egen ekonomi baseras på medlemsbidrag från Riks, bidrag från Jordbruksverket för lieslåtter 
av Bråna äng samt en del mindre intäkter från tipspromenader, gåvor mm.  
 
 
 

Styrelsens arbete 
Styrelsen arbetar genom traditionella styrelsemöten, men har under lång tid försökt utveckla 
arbetet mot arbetsgrupper och liknande. 
40-årskalaset på Bråna och ”cykelchocken” i parken var två exempel på arbetsgruppsarbete 
under året. 
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Slutord om verksamheten 2016 
De positiva inslagen under året har varit avhängigt av individuella engagemang vilket bekräftar 
tesen att ”individer gör skillnad”. 
Firandet på Bråna Äng och ”cykelchocken” i parken var två aktiviteter som drog nya deltagare. 
Styrelsen vill arbeta för att fler använder vår förening som ”katalysator” för olika projekt.  
 

Fagertofta incidenten julen 2015 följdes med avverkningar av gamla tallar i branterna kring 
Vikskvarn strax efter. Självklart förstår och accepterar föreningen de spelregler som gäller för 
skogen och skogsbruk. Dock behövs ett större engagemang hos myndigheter och andra aktörer, 
och den väl beprövade ”Försiktighetsprincipen” måste få större tyngd. 
 

Samarbetet med Södra Skogsägarna, som inletts under 2016, bör möjliggöra DELS 
informationsutbyte om förestående ingrepp i skogsmiljön i vår kommun 
och DELS också ge möjlighet till gemensamma diskussioner/konsultationer ang. olika former av 
ingrepp i känsliga områden, även där dessa inte omfattas av reservats/biotopskydd eller 
Fornminneslagen. 
Detta skulle tydligare visa på ett konstruktivt intresse för skogsmiljön från Södras sida och NNF 
skulle mera aktivt kunna agera i dessa frågor! 
 

I ”kristallkulan” för 2017 
 

 Håller vi igång Bråna med stöd av Farmartjänst. 

 Ser vi det normala programmet med utflykter få ytterligare något ökat antal deltagare. 
För första gången är t.ex. ”De vilda blommornas dag” också med i STFs program. 

 Fortsätter och utvecklar vi arbetet med skogs- och vattenfrågorna och ökar förståelse för 
behovet av gammelskogen.  

 Vi kör ”cykelchocken” ett år till. 

 Lägger vi grunden till ett informationssystem där hemsidan är ”basdokumentet” och 
Facebook den ”rörliga” delen. 

 Kommer vi med något ”stadsevent” i parken för att lyfta fram den gröna närmiljöns 
betydelse och attrahera nya grupper. 

 Fördjupar vi arbetet med att bli en förening som alla kan uppleva som öppen och 
välkomnande. 
 

               

Undertecknat av Styrelsen; 
Lars Lindfors,   
Anders Aldberg,    
Ewa-Britt Malmström, 
Sara Frisk,   
Göran Liljenström 
Per Blomkvist,   
Britt-Marie Jurlén,   
Madelaine Andersson 
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Bilaga 1 till 
Verksamhetsberättelse 

   

Datum Plats  Aktivitet 
Antal 

deltagare Kommentarer 
   

20-jan SV Styrelsemöte 
  

   

             

24-feb Golfbanan Stjärnhimmel 40 Lars Hellström    

             

25-feb Missionskyrkan Årsmöte 30? 
 

   

             

05-mar Jönköping Kretskonferens 16 Lasse L.  Anders A.  Göran L.    

             

07-mar 
 

Ugglelyss 10 
 

   

             

12-mar Hultsfred Kick off Leader 
 

Lasse L    

             

22-mar SV Styrelsemöte 
  

   

             

30-mar SV Länsförbundet   Lasse L., Anders A.    

             

17-apr   Vårfågelvandring        

             

20-apr   Styrelsemöte        

             

23-apr Sörängen Länsstämma   Anders A. Britt-Marie.    

             

25-apr Bråna Fagning    Anders A.    

             

07-maj Barkeryd Fågelskådningens dag 
 

   

        
 

   

22-apr Lövhult Tipspromenad   Ewa-Britt    

             

27-maj 
 

Nattsångarexcursion 
  

   

             

28-maj   Vårutflykt  2 Per     

             

30-maj Lövhult Styrelsemöte        

             

12-jun Knutstorp 
De vilda 
blommornas dag 13 Per 

   

17-19 Jun Norrköping Riksstämma  Lasse L    
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Datum Plats  Aktivitet 
Antal 

deltagare Kommentarer 
   

10-aug Lövhult Styrelsemöte        

             

20-aug Bråna Bråna 40 år 
 

Britt-Marie, Alf m.fl.    

             

29-aug Träslända Skogsträff 
 

Anders A. Per B.    

             

04-sep   Svamputflykt 10  Per B.    

             

15-sep Lövhult Styrelsemöte        

             

17-sep Parken Cykelshock 
 

Britt-Marie. Alf N.    

             

28-sep Eksjö Hyggesfritt skogsbruk Eksjökretsen    

             

02-okt Lövhult Tipspromenad 
 

Ewa-Britt    

             

06-okt Torget MVV 
 

Anders A.  Lars L.    

             

09-okt 
 

Höstvandring 5 Per B    

             

27-okt SV Styrelsemöte 
  

   

             

29-okt Eksjö Ingemar Linds Film 
 

Eksjökretsen m.fl.    

             

12-nov Jönköping Miljörätt 
 

Anders A. Lars L.    

             

21-nov Frinnaryd Svartåns vattensys. 
 

Anders A.  Pär Holmgren och Jennie 
Wallentin var huvudtalare 

   

        

        

Förutom ovanstående aktiviteter är Nässjö Naturskyddsförening representerat i:    

#   Arbetsgruppen för Lövhult, f.d. Vision Lövhult (Anders A. med Lasse L. som ersättare)    

#   Styrgruppen för FairTrade i Nässjö (I huvudsak Lasse L.) 
 

   

#   Styrgruppsmöten, arbetsgruppsmöten och arbetsmöte för Naturskolan.      

      Lars L., Sara F., Per B. Britt-Marie J., Alf N. m.fl. 
  

   

        

Föreningen har också deltagit i olika kommunalt arrangerade möten. 
 

   

     

   

 


