
Höstens fina färger…...   Foto    Anders Aldberg 

Ordförandens ruta ….. 
 

När det här skrivs har jag precis sett doppingens första ungar i Ingsbergssjön, och jag kan 

fundera på hur anpassningsbara våra växter och djur egentligen är. Kan väl inte vara natur-

ligt för en dopping att ha människor promenerade några meter ifrån ungarna eller?? 

Hur anpassningsbara är vi människor? Kan vi anpassa vår vattenförbrukning till de förut-

sättningar som gäller just i år – och mest troligt också i framtiden av alla forskningsrappor-

ter att döma. 

Vattenfrågan är aktuell på många sätt, inte bara för klimatförändringarnas skull. 

Som bekant letar kommunen en reservvattentäkt och just nu ligger Storesjön på första plats. 

Men är den bra som vattentäkt? Ganska grund, förser Emåns vattensystem med dess flöde 

och ligger mycket nära stambanan som i en framtid skall trafikeras av ännu mera godståg. 

Inga lätta frågor, men föreningen följer utvecklingen så bra vi kan för - som Bertil Flink en 

gång uttryckte det – vi är ju naturens försvarsadvokat.  

Flera kunniga menar att höglandskommunerna - som alla har likartade problem - borde göra 

en gemensam seriös utredning om Vättern som vattentäkt. 

Det är ett exempel på  vad vi jobbar med för frågor lokalt. 
 

En annat exempel är att vi trycker på så de offentliga inköpen – som är stora - används på 

ett så bra sätt som möjligt för vårt jordklot. 

Vi försöker också engagera oss mer i skogsfrågorna på olika sätt. Häng med den 6/9! 
 

Spännvidden i vårt engagemang är stor. Har du någon fråga du brinner för så kontakta oss 

så får vi se om vi tillsammans kan hitta vägar framåt, eller bryta nya vägar! 
 

Avslutningsvis! Skicka din e-post till - li.lindfors@telia.com ! Vi måste bli mer ”digitala”! 

Lasse Lindfors 

 

 

 

Höstprogram 2018 

Returadress 

Nässjö Naturskyddsförening 

C/O Lars Lindfors 

Sjögärdsgatan 30 

571 37  NÄSSJÖ 

Styrelsen 2018 består av: 
Ordf.       Lars Lindfors   li.lindfors@telia.com  el. 070—515 25 01  

KassörAnders Aldberg     a.aldberg@telia.com  el.  070 -369 13 70   

Ledam.  Göran Liljenström   goran.liljenstrom@telia.com  el.  070 -301 55 08   

Ledam.  Ewa-Britt Malmström    ewa-britt.malmstrom@comhem.se    el.0380- 148 39        

Ledam.  Per Blomkvist    p.blomkvist@live.se   el.  073 -096 40 11 

Ledam.  Alf Nilsson     nilsson370652@telia.com el. 072-720 15 36  



Program hösten 2018 

Söndagen 16:e September  -  Svamputflykt 
Vi samlas vid tennishallens parkering kl 10:00 för samåkning. Per Blomkvist och Dusanka 

Takac guidar oss ut till något trevligt svampställe.  Vi är tillbaka ca 14:00  med förhopp-

ningsvis fyllda korgar.       Titta på vår hemsida och FB- sidan för ev. ändringar! 

Ansvarig   Per  0730-964 011 

Årsmöte klockan 19:00   Torsdagen 21:a Februari 

Plats;  Missionskyrkan  
 

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

Notera tid o plats! Vi behöver DITT stöd för det lokala arbetet. 
Ansvarig    Lasse Lindfors    070 -515 25 01 

www.naturskyddsforeningen.se/nassjo 

Program hösten 2018 

Söndagen 7:e Oktober  -  Tipspromenad i Lövhult 
Start mellan 10:00 och 12:00 i Friluftsfrämjandets stuga. 

Detta är är den traditionsenliga avslutningen på MiljöVänliga Veckan 

Ansvarig   Ewa-Britt 0380-148 39     

Vecka 40 är miljövänliga veckan!          

I år har vi temat ”ta vara på det du har”, alltså laga, reparera och återanvända. 
 

På riksplanet har vi ett antal internationella projekt där vi på olika sätt stöder våra systerorga-

nisationer i Syd i deras arbete för att skydda naturen och den biologiska mångfalden. Dessa 

projekt är i huvudsak finansierade av SIDA. 
 

Under veckan kommer några av dessa organisationer till Nässjö och vi får tillfälle att träffa 

miljöengagerade människor från olika delar av världen och diskutera deras och våra olika 

problem och framför allt våra möjligheter att påverka positivt. 

Programmet är ännu inte spikat, så håll koll på vår hemsida för information. 

Det kommer att bli en mycket intressant kväll! 

Ansvarig   Lasse Lindfors   070-5152501 

Torsdagen 30:e Augusti kl 10:00    Invigning av  

Naturskolan och verkstad på Emåns Ekomuseum  
Det blir olika aktiviteter och ca 11:00 sker invigningen.  

Genom den nya ”Naturverkstaden” förstärks och underlättas arbetet med Naturskolan.  

Nässjö Naturskyddsförening finns med styrgrupp och arbetsgrupper för Naturskolan. 

Alla välkomna!      Kontakt för ev. frågor   Lasse Lindfors   070-5152501 

Torsdagen 6:e September   Skogsvandring med Södra 
Skogen får troligen en allt större betydelse i omställningen till mera klimat och miljövänliga 

produkter, men räcker skogen till allt vi vill ha den till - och hur går det med den biologisk-

mångfalden och de sociala värdena som finns. 

50% av Sveriges skogar ägs av enskilda skogsägare och vi går ett varv på en av alla dessa 

fastigheter, nämligen Norra Äng norr om Solberga. Tillsammans med Södra Skogsägarna 

diskuterar vi dessa och andra frågor som rör skogen.  Kartlänk finns på hemsidan, men vi 

samlas vid Tennishallens parkering 18:00 för samåkning ut. 

Ansvarig   Christer Andersson    070-684 11 18 

Söndagen 5:e Augusti är det ängens dag    
Vi sköter Bråna äng sedan över 40 år och den är en av landets äldsta slåtterängar. 

Sedan något år har vi efterbete på ängen. Det gör att vi redan har slagit ängen och väntar nu 

på att korna skall komma och efterbeta och trampa ner frön m.m.  

För slåttersugna hänvisar vi till Eksjö som slår Fiskaretorpet Lördagen den 4:e, och  

Sävsjö som slår och har fikaservering på den vackra Komstads ängar söndagen den 5:e. 

Kolla på resp. förenings hemsida för detaljer. 

Tisdagen 16:e Oktober      Dina Viktiga Val 
kl 11:45,  15:00,  18:00    i Missionskyrkan 
 

Kl 11:45   SV Arena: 2020 är 50% av kommunens upphandling miljömärkt! Antar vi 

utmaningen? EU-direktiv uppmuntrar till att ställa krav på miljö- och sociala märkningar. 

Sopplunch kostar 40kr och anmäls till Lasse Lindfors alt SV innan, annars bara kom! 
 

Kl 15:00   Hållbar butik  

Under eftermiddagen erbjuds butikspersonal utbildning i hur de kan tjäna på hållbarhet! 
 

Kl 18:00  Dina viktiga val  

Vi styr mycket med plånboken. Våra val i butiken har betydelse både för den sociala och den 

miljöinriktade hållbarheten, både här hemma och i världen. Informera dig om hur du gör! 
 

För detaljer, se vår hemsida eller Vuxenskolans program. (SV) 

ALLA är välkomna att göra ett viktigt val!    Ansvarig   Lasse Lindfors   070-5152501 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo

