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Det har hänt positiva saker på Bråna Äng. Läs mer i programmet. 

Ordförandens ruta ….. 
 
 

Detta skrivs en varm försommardag, en dag med en värme som mera är som högsommar. 

Kanske något vi måste vänja oss vid? Eller ännu en anledning att jobba hårdare med miljö- 

och klimat-frågorna? 
Vi i Naturskyddsföreningen ser tydliga möjligheter att klara både den biologiska mångfal-

den och klimatet, för som allt annat så hänger frågorna ihop.  Stöd vårt lokala arbete genom 

att komma på någon eller några av våra aktiviteter eller tala om för styrelsen vad du tycker 

den lokala föreningen skall lägga krutet på. 

 

Styrelsen har tagit beslutet att sluta sända ut programmet  i tryckt form, så detta är det sista. 

Bakgrunden är att pappersutskick kostar en del pengar och att det belastar miljön eftersom 

vi ändå har programmet digitalt på hemsidan. Dessutom får vi känslan att det försvinner 

med mycket annat som kommer i brevlådan. 

Fortsättningsvis kommer programmet bara att finnas på hemsidan, och vi jobbar för att 

verkligen hålla den uppdaterad. Påminnelser sker ofta via e-post någon vecka före. 

Av våra ca 650 medlemmar har vi bara e-post till ca 120 stycken. Dessa 120 får notiser om 
våra aktiviteter. Vill du inte ha informationen kan vi lägga en stoppkod på ditt namn. 

Har du aldrig fått e-post från oss i din lokala krets, då saknar vi din e-post! 

Skicka då din e-post till - li.lindfors@telia.com !     Styrelsen tackar på förhand !! 

 

Lasse Lindfors 

 

 

 

Höstprogram 2019 

Returadress 

Nässjö Naturskyddsförening 

C/O Lars Lindfors 

Sjögärdsgatan 30 

571 37  NÄSSJÖ 

Styrelsen 2019 består 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.  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  

Ledam.  Gunilla Gustafsson gunilla@strawberryfieldsforever.se  el. 072-7419060 

Detta är sista utskicket av pappersprogram. 
Vi övergår nu helt till hemsidan för programinformation. 

Du som ändå vill ha ett utskrivet program kontaktar Lasse Lindfors. 

Läs mer om våra tankar på sista sidan. 

Det finns fler aktiviteter planerade som är för oklara att ta med här 

Håll koll på vår hemsida! 



Program hösten 2019 

Söndagen 1:a September  -  Svamputflykt 
Samling 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 förhoppningsvis 

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

Obligatorisk föranmälan med tel eller SMS till Per, 073 096 40 11. Årsmöte klockan 19:00   Torsdagen 20: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 2019 Lite information om Bråna Äng 
Vi har skött Båna äng i över 40 år och den är en av landets äldsta slåtterängar. 

Länge samlades vi och slog ängen, men deltagarantalet sjönk efterhand.  

Styrelsen, speciellt Anders, har de senaste åren jobbat hårt för ängens fortlevnad.  
Nu ser vi positiva tecken! 

Vi får visserligen köpa tjänsten att slå ängen, men har lyckats få dit djur som efterbetar. Vi 

har också gallrat och öppnat upp ängen för mera solljus, och inte minst fått dit ett rejält fika-

bord för besökare med kaffekorg. 

Vi har redan sett förbättringar i floran och fler fjärilar på grund av djuren och gallringarna! 

Specialintresserade kan läsa mer om senaste inventeringen på vår hemsida inom kort. 

Möjliga aktiviteter, ännu ej spikade 
 

 Vi planerar en visning av Emåns ekomuseum där man kan lära känna både museet 

och naturskolan som vi är med och driver. 

 Vi  vill också ha en debatt och samtalskväll kring Agenda 2030 och vad vi lokalt kan 

göra för att nå målen. 

 Och någon ytterligare aktivitet som ännu ej fått sin fasta form. 
 

Så håll koll på hemsidan om dessa programpunkter kan realiseras! 

Söndagen 6: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     

Söndagen 15:e September  -  Vi besöker Osaby! 
Vi åker gemensamt till Naturskyddsföreningens säteri Osaby, norr om Växjö, där stora 
lövskogsarealer skall bli nationalpark. Häng med till en fantastisk skog! 

Trolig avresa 10:00       Guidningen börjar 12:00    Fika/ matsäck medtages 

Anmälan till  li.lindfors@telia.com   senast 1/9    så får du detaljer via e-post. 

Samarrangemang med Tranåskretsen          Vi delar på resekostnaden.  

Lördagen 21 September - Vart är vi på väg? 
Framtidens transportmedel 
11:00 till ca 13:00 samtalar och debatterar våra folkvalda m.fl. kring hur vi skall förflytta 

oss i framtiden på ett för klotet bättre sätt.    På Stora Torget. 

Mer kollektivtrafik?  Geografiskt differentierad skatt på drivmedel? Fler cykelbanor? Etc. 

Bosse ”bildoktorn” leder samtalen som är ett samarrangemang med flera olika aktörer. 

Söndagen  29 september blir det Höstvandring,  

i år med tema ”Allemansrätt i förändring”?  
 Vi gör en skogsvandring tillsammans med  folk från SÖDRA och diskuterar olika teman i 

ämnet. 

Förr var allemansrätten till för att  lättare skulle kunna ta sig från gård till gård, nu åberopas 

den ibland för att kunna arrangera MTB-turer eller bergsklättring. 

Vi samlas för samåkning på Tennishallens parkeringsplats kl 10.00 och åker ut till ett närbe-

läget skogsområde där vi vandrar, diskuterar och fikar, förstås. 

Gärna FÖRANMÄLAN till  Per   073 096 40 11     (helst SMS). 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nassjo

