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Styrelsen har under 2018 bestått av: 
Ordf.      Lars Lindfors               ( li.lindfors@telia.com  el. 070 - 515 25 01 ) 

Kassör    Anders 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 ) 

Föreningen 
 

 Behöver din hjälp, bl.a  med utformning av det program du läser just nu. Efter 

snart 10 år i samma form är det nog dags för nytänk. 

 Vi söker också dig som vill hjälpa oss arrangera föreläsningar, debatter och dyl. 

 Också när det gäller botaniska frågor och skogsfrågor behöver vi bli fler så  

   bara kontakta någon i styrelsen! 
 

 Uppskattar att kommunen uttryckt att man tar Agenda 2030, de s.k. globala må-

len, som utgångspunkt i sitt arbete. Här hoppas vi på mera ”verkstad” ! 
 

 Behöver din e-post så vi kan effektivisera våra informationskanaler. 

 Vi har bara e-post till ca 25 % av medlemmarna så snälla, lägg ett mail till  

 li.lindfors@telia.com    med ditt namn, så uppdaterar vi vårt register. Annars kom-

 mer du att missa information om de aktiviteter och arrangemang vi drar i gång i 

 kommunen 
 

 Hälsar ALLA välkomna på våra aktiviteter. Man kan komma utan att vara med-

lem. Det är alltså inga problem att ta med grannen eller kompisen.  

 Vi kommer alltmer att gå över till föranmälan  för att kunna veta deltagarantal, 

 men med sms eller mail - och självklart telefon -  borde det inte vara något stort 

 hinder  för deltagande. 
 

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 

571 37  NÄSSJÖ 

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


Program våren 2019 

Onsdagen 24: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  och  Vi bjuder på korv, kaffe och saft!    

Vi städar ängen, räfsar bort gammalt gräs, löv och grenar som försvårar slåttern till hösten, .                
Ansvarig;  Anders Aldberg tel.  070-369 13 70 

Måndagen 4:e Mars  Ugglelyss 
Vi samlas vid Tennishallens parkering 18:30 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 19: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 16:e juni     De vilda Blommornas dag 
Vi samlas vid Tennishallens parkering kl 10:00 för samåkning till något ställe där Uno 
Björkman och Per guidar oss bland det vi kommer att se och höra.          

Ta med fika i ryggsäcken!  Arr. tillsammans med Eksjökretsen. 

ALLA VÄLKOMNA!        Men anmäl till Per senast dagen innan. 

Grova skor , kängor eller stövlar! 

Info: Per Blomkvist 073 096 40 11,  Uno Björkman  070 337 97 42 

Torsdagen 21:e Februari   Årsmöte klockan 19:00   
Plats;  Missionskyrkan  Soppa, information och samtal inleder 
 

Vi inleder med fisksoppa och samtal om föreningen, framtiden och hur vi kan engagera fler.       

Musikunderhållning av  Carolins Capell        Därefter årmötesförhandlingar. 
Kom och ge föreningen ditt stöd genom din närvaro och njut av lite god fisksoppa!       

Anmälan om deltagande till Lasse Lindfors   070-5152501  —    SMS funkar bra. 
Ansvarig;  Lasse Lindfors    070—515 25 01  eller li.lindfors@telia.com 

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

Lördagen 4:e Maj   är det fågelskådningens dag 
Ornitologerna finns vid fågeltornet mellan 08:00 och 13:00.   
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 

Tips!!    Lördagen 6:e April kl 10:00 
gratis visning med fika på Emåns Eko-museum i Bodafors 

 

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

tillfälle till frågor kring både museet och Naturskyddsföreningen. 

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 19:e Maj    Vårfågelutflykt 
Vi samlas vid Tennishallens parkering kl 07:00 för samåkning mot okänt naturmål där 
vi hoppas få se och höra en del.  Glöm inte fikat!   
Ansvarig;  Jan Petterson     070 - 653 88 07 Onsdagen 27 februari     Skogskväll   kl 18. 30. 

Plats;  Troligen Vuxenskolan Nässjö, men kolla på hemsidan innan du åker dit!! 
Carl Hermelin, DEGLA gård kommer och berättar om sitt nyskapade naturreservat. 

Vi får också en inblick i hur man  som enskild individ blir delaktig i skapandet av ett natur-

reservat samt ta upp e v frågor om skogsfrågor i samband med detta! 
Ansvarig;  Per Blomkvist   tel.  073– 096 40 11 

Söndagen 26:e maj   Besök på  DEGLA-reservatet 
Vi samlas vid Tennishallens parkering kl 10:00 för samåkning  
Carl Hermelin guidar och berättar om reservatet och reservatsbildningen. 

Samarrangemang med Eksjö och Tranåskretsarna.  Anmälan till Per senast dagen innan. 
Ansvarig;  Per Blomkvist   tel.  073– 096 40 11 

OBS att vi måste ha förhandsanmälan på vissa arrangemang!! 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo

