
Vårprogram 2018 

Underbara tider väntar        Foto Per Blomkvist 

 

 

www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 

Styrelsen har under 2017 bestått av: 
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Lite punktvis information från föreningen 
Föreningen 

-  stöder trafikverkets förslag om utbyggd stambana till 250 km/h, där både gods och 

persontrafik kan gå på samma räls och det blir lite pengar över till regionala banor. 
 

-  är mycket tveksam till planerna på avverkning vid Sörängsrondellen. Ytterligare be-

byggda ytor gör att det blir färre som kommer att gå eller cykla ut till Lövhult.  
 

-  uppskattar de ansträngningar kommunen gör med att öka andelen Fair Trade inköp. 
 

-  anser att inköpen av ekologiska varor i kommunen måste öka i snabbare takt.  
 

 

Vi behöver din e-post! 

Vi har e-post till ca 25 % av medlemmarna. För att effektivisera vår medlemsinformation 

behöver vi alla medlemmars e-post. 

Skicka ett mail till   li.lindfors@telia.com    med ditt namn, så uppdaterar vi vårt register. 
 

 

Alla är välkomna! 

På våra aktiviteter kan man komma utan att vara medlem. Det är alltså inga problem att ta 

med grannen eller kompisen.  
 

 

Slutligen 

Hoppas vi att du tar dig tid att komma på några av våra aktiviteter. Varför inte följa med 

till Emåns Eko -museum och få en initierad guidning och trevligt fika där? 
 

Lasse Lindfors 

Valberedningen kan man kontakta via  sara_normark@hotmail.com    

Returadress 

Nässjö Naturskyddsförening 

C/O Lars Lindfors 

Sjögärdsgatan 30 

porto 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo
mailto:li.lindfors@telia.com


Program våren 2018 

Onsdagen 25:e April   Fagning av Bråna Äng 
 

Vi samlas ute på Bråna äng (Vägen förbi Cirkel K /f.d. 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 5:e Mars  Ugglelyss 
Vi samlas vid Tennishallens parkering 19:00 för samåkning. Vi åker runt i vinterkvällen 

och gör stopp där vi tror vi kan höra ugglor. Återvänder cirka 21:00. Varma kläder och tåla-

mod är bra utrustning!         Ansvarig;  Jan Petterson     070 - 653 88 07 Söndagen 20:e 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 

Söndagen 17: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 22:e Februari   Årsmöte klockan 19:00   
Plats;  Missionskyrkan  Information och samtal om högastighetsjärnvägen 
 

Före årsmötesförhandlingarna blir det information och möjlighet att ställa frågor kring  

nuläget i ”järnvägsfrågan”, alltså den planerade höghastighetsbanan som riksdagen snart 

tar beslut om. Det förslag som ligger på utbyggd stambana för 250 km/h när detta skrivs 

stöds av Natursskyddsföreningen och många andra, men starka krafter vill annorlunda. 

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

Kom och ge den lokala föreningen ditt stöd genom din närvaro!       

Alla välkomna!! Även icke medlemmar får delta, men utan rösträtt på årsmötet. 
Ansvarig;  Lasse Lindfors    070—515 25 01 

Hemsida för nyheter och ev. ändringar     www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 

Söndagen 22:e April   Vårfågelvandring 

Samling kl 07:00 vid Tennishallens parkering för samåkning till några ”Säkra” ställen.  
Ansvarig;  Jan Petterson     070 - 653 88 07 

Lördagen 5: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. 
Ansvarig;  Jan Petterson     070 - 653 88 07 

Fredagen 1:a 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) 
Ansvarig;  Jan Petterson     070 - 653 88 07 

Tips!!    Lördagen 14:e April kl 10:00 
gratis visning med fika på Eko-museet 

 

Vi bjuder in alla - medlemmar och andra -  till en rundvandring med efterföljande fika och 

tillfälle till frågor kring både museet och Naturskyddsföreningen. 

Efter fikat får alla som vill delta i ett öppet styrelsemöte för Nässjö Naturskyddsförening. 

En bra möjlighet att lära känna Ekomuseet och Naturskolan som vi är med och driver. 

Anmälan till Lars Lindfors eller Alf Nilsson p.g.a. fikat och ev. behov av samåkning. 
Ansvarig;  Alf Nilsson    072-720 15 36  

Söndagen 13: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 

Söndagen 15:e April   Bussutflykt till Hornborgasjön 
Följ med ornitologerna på en dagsresa till Västergötlands pärla. Vi åker i hyrd buss eller i 

minibussar. Anmälan och frågor görs till Jan Pettersson senast 15 mars.  

Samling Tennishallens parkering 07:00     Ansvarig;  Jan Petterson     070 - 653 88 07 

Torsdagen 15/2 18:30       Kemikalier i Barns vardag 
Plats: Eksjö Stadsbibliotek 
Hur påverkas våra barn, miljön och vi själva av kemikalier i vår vardag? Vad kan vi göra för att minska 

riskerna? Göran Liljenström är kemist och har föreläsningar om ämnet, speciellt med tanke på barnen. 
I samarbete med Eksjö Stadsbibliotek och Naturskyddsföreningen.       50 kr i entré 
Ansvarig;  Göran Liljenström    070 -301 55 08 
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