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Information från föreningen 
Programmet kommer som brev till dom där vi saknar e-post, övriga får det via e-posten. 

Distributionen av höstprogrammet kommer att beslutas inom kort. 

E-posten är en viktig kanal för föreningen! 
 

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 
 

 

Vi vet att många vill engagera sig mer. Man kan engagera sig på många sätt, och vi tar 

gärna emot tankar om hur och med vad föreningen bör arbeta. 

En vinterkväll i Januari…. 

Går första kvällsrundan med hunden ute i skogen i Skåne. Eller rättare sagt, blir stående 

med ansiktet upp mot himlen, för det är en otroligt klar stjärnhimmel. Varför minns jag 

inte alla de namn som Lars Hellström med sådan inlevelse berättat om när vi varit ute på 

föreningens ”stjärnhimmel-kvällar”? Men Karlavagnen finns där, och namn är inte så 

viktigt när det är så storslaget som denna kväll. 

Sen sätter jag mig med detta programblad och tiden går. När det är dags för sista kvälls-

rundan med hunden har fullmånen - naturens helljus - gått upp över skogskanten och 

pannlampan behövs inte.  
 

Vi vill ge fler möjlighet att uppleva vår natur. Jämfört med större orter har vi nära till na-

turen, och genom våra utflykter vill vi visa på de möjligheter som finns nära tätorterna. 

Mitt i Nässjö har vi också stadsparken. Grönområden i tätorter fyller viktiga funktioner 

för oss människor. Jag har flera gånger gått runt Ingsbergssjön med barn-barn och kollat 

på fåglar som dyker eller letat färgglada höstlöv. Så enkelt, och så spännande! 

Borde vi göra någon aktivitet i parken för att lyfta fram betydelsen av grönområden? 
 

Utanför tätorterna finns många smultronställen på nära håll. Gå in på vår hemsida och leta 

upp ”besöksmålen” så kanske du hittar ett nytt favoritställe. 

Vill du inte gå själv; följ med någon av våra utflykter.   Kolla programmet och häng på! 

Lasse Lindfors 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo


Program våren 2017 

Måndagen 24: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 27:e Februari  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 21: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 

18:e juni     De vilda Blommornas dag 
Vi samlas vid Tennishallens parkering kl 10:00 för samåkning till något ställe där Per 

guidar oss bland det vi kommer att se och höra.         Ta med fika i ryggsäcken!   
Ansvarig;  Per Blomkvist   tel.  073– 096 40 11 

Torsdagen 23:e Februari   Årsmöte klockan 19:00    

Plats;  Missionskyrkan  
 

Före årsmötesförhandlingarna lyssnar vi till en utfrågning kring kemikalier i vår närmiljö. 

Det blir en ”repris i verkligheten” från lokalradion i våras, självklart med möjligheter att 

fråga och diskutera under ”sändningstid”. 

Sen bjuder vi på kaffe/the och smörgås innan årsmötesförhandlingarna avslutar kvällen.  

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!! 

Vid alla typer av frågor; Ring någon i Styrelsen 

Söndagen 23: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 08:00 och 12:00.   

Du åker förbi Barkeryds kyrka så ser du parkeringen till vänster efter några hundra meter. 

Glöm inte fikat och en kikare om du har! Möjlighet att grilla. 

Fredagen 2a:e Juni   Nattsångar-exkursion 
 

Samling kl 20:00 vid Tennishallens parkering för samåkning till nattsångarnas trakter.         

Vi hoppas på en härlig kväll med mycket fågelsång!    Åter ca 24:00 (midnatt) 

Tips!!    28:e Maj  Mors dags kaffe i Komstad Ängar! 
 

Sävsjö Naturskyddsförening har traditionsenlig morsdag kaffe på Komstad ängar. 

kl. 10.00-12.00 finns det tipspromenad och servering av tårta och kaffe upp vid ängarna. 

Vid regn är det inne i ramsågen. !!    

Från Sävsjö mot Vrigstad, och sen skyltat till höger. 

Lördagen 14: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!   
Ansvarig;  Per Blomkvist   tel.  073– 096 40 11 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo

