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Allmänna föreningsfrågor, samarbete och utveckling 
Föreningen har varit representerad i flera olika sammanhang; 
 

På det nationella planet har vi deltagit på Rikskonferensen i Kristianstad och en workshop kring 
hur vi bättre kan utnyttja det arbete som görs internationellt. 

Regionalt har vi deltagit i flera aktiviteter med Länsförbundet. 
 Den relativt nybildade Regionen (som innefattar hela Småland och Östergötland samt med 
Gotland som ”passiv” del) ligger f.n. i ”malpåse” i väntan på nya organisationstankar skall växa 
fram. 
Föreningen försöker följa turerna i den planerade höghastighetsbanan, och är representerade i 
den s.k. ”Järnvägsgruppen” som bevakar projektet inom föreningen.  
Precis i årsskiftet 2019 -20 växte järnvägsgruppen till en klimatgrupp får att försöka få igång 
klimatarbetet på allvar. 
Bevakningen av reservvattentäkten fortsätter. Då hela höglandet har samma problematik är vår 
nuvarande grundinställning att lösningen bör sökas regionalt och att Vättern bör utredas som en 
regional resurs. 
 

 
 
 
 
 

Lokalt finns vi representerade i Arbetsgruppen för Lövhults utveckling och styrgruppen för 
Nässjö Fair Trade City.  
Vi deltar aktivt i styrgruppen och arbetsgrupper för Naturskolan på Ekomuseet i Bodafors.  
Vi har haft flera samarrangemang med Vuxenskolan, Nässjö Fair Trade City och Missionskyrkan. 
 

  
 
 
 

Nässjö arrangerade vårens 

distriktsträff för 

grannkretsarna som blev 

välbesökt och uppskattad 
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Verksamhetsfrågor 

 

Fortfarande gäller att vi når en större publik med de internationella ”stora” frågorna än vad vi 
lyckas med när det gäller lokala frågor, men när vi hade en temakväll kring skogsfrågor kom ett 
stort antal personer och lyssnade på Carl Hermelin när han berättade om hur han lyckats skapa 
ett helt ”eget” naturreservat på Degla Gård. 
 

 
 
Föreningen fortsätter med inriktningen att samarbeta och skapa allianser med andra 
föreningar och organisationer samt med våra grannkretsar. Devisen är att ”tillsammans blir vi 
starkare och når ut till fler”.  
 

 
Bilderna är från arrangemanget ”vart är vi på väg” 
Bosse ”bildoktorn” diskuterade med våra politiker kring 
transporter medan höghjulingen och transportcykeln väckte nyfikenhet och fick 
uppmärksamhet. Detta var ett samarrangemang med ”Gröna seniorer” m.fl.   
  
 
Skogs- och vattenfrågor 
Vi fortsätter att hålla skogsfrågorna levande, och har bl.a. haft en vandring hos en skogsägare 
inom Södra och diskuterat en allemansrätt i förändring. 

 

 

Till vänster syns gänget som var ute och gick i 
naturreservatet pusta ut på trappan till säteriet. 
Ovan en bild från själva reservatet. 
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Melkerfonden och Ingers florafond 
Vi har fortsatt stöttat Berguv Nord under året men har ännu inte fått någon rejäl ”utväxling” på 
de fonderade medlen för naturens bästa.  
Alla förslag på projekt eller annan användning av fonderna välkomnas! 
 

Naturskolan på Ekomuseet 
Styrelsen är aktiv i så stor utsträckning som vi har möjlighet till.  
Vi är övertygade om att här finns en viktig pusselbit för att skapa den naturkänsla som är en 
hörnsten för engagemang i naturfrågor, och vi tror också att här finns flera möjliga 
utvecklingsområden. 

Bråna Äng 
Vi fortsätter att köpa slåttertjänsten av Farmartjänst då det inte kommer tillräckligt många som 
vill jobba med slåttern. Vi gör själva efterbete på ängen, och utvärderingsprojektet för att se vad 
betet faktiskt betyder för den biologiska mångfalden fortsätter. 
Den första rapporten visar på en mycket positiv och förvånansvärt snabb förbättring på grund 
av betet. Jättekul att alla arbetstimmar ger synligt resultat. 
Vår förhoppning är att vi kan hålla ängen igång tills vi har en ny generation intresserade 
medlemmar. Man måste dock vara medveten om att det är ett stort arbete att sköta allt. Under 
året har den röjts på skuggande träd och buskar men mycket återstår. 
Bråna äng är en av landets äldsta slåtterängar, och kan därför vara extra värdefull. 
Föreningen har nu skött den i 43 år. 
 

Utflykter och fasta programpunkter 
 

 
 
Generellt kan man tyvärr konstatera, att våra höst- och vår-vandringar inte lockar så många 
deltagare. Det största antalet deltagare har varit dels de vandringar som gjorts tillsammans med 
någon annan krets (Vilda blommornas dag) och dels där vi i programmet informerar om målet i 
förväg och/eller vid separat tillfälle (Deglareservatet). 
Det nya kravet på föranmälan har kanske avskräckt några; man vill inte binda upp sig i förväg! 
Vädret kan ju, slutligen, också vara en negativ faktor (även om vi under höstens svampvandring, 
då det ösregnade, t o m lyckades få en intresserad deltagare från Brasilien!) 
Vi tar till oss detta! 

Ännu ett år med låga deltagarantal på utflykterna. 
Vi börjar nu ta förhandsanmälan och Per 
annonserar via FaceBook. Vi gör också sedan länge 
utskick till de medlemmar vi har e-post till, men 
detta räcker inte. 
Nya grepp måste till. 
 

Bilden till vänster visar deltagarna på “De vilda 

Blommornas dag” som var ett samarrangemang 

med Eksjö och med god uppslutning ute i 

Hackareviken. 



Verksamhetsberättelse  för år 2019 

  Sida 5 av 8 

 
Tipspromenaderna i Lövhult 
Tipspromenaderna i Lövhult är tillfällen där vi exponerar oss mot många!               
 
Bra Miljöval 
Genom Barbro Lundin sköter föreningen inventering och kontroll av Willys som är en bra 
Miljövalbutik. Styrelsen tror att det finns en stor potential att närma sig butikerna mer, och 
kanske har vi en medlem som vill engagera sig här ”på gång”. Individen gör skillnad! 

                                                                                                                                                      

Kommunikation med medlemmar och allmänhet 
Hemsidan och Facebook samt Smålandstidningen 
Hemsidan har ytterligare förbättrats under året tack vare Pers insatser.  
Hemsidan är vår viktigaste kommunikationspunkt. 
På Facebook har föreningen – också där i huvudsak genom Pers insats – synts en hel del inför 
och efter aktiviteter. Vi tror också att det är genom Facebook som vi spridit information om 
aktiviteter och skapat ett intresse för att komma med på våra aktiviteter. 
Smålandstidningen hade en artikel om vår Klimatdemonstration och ett bra uppslag kring 
rapporten om förbättringarna på Bråna tack vare betet. 
Behöver vi mera PR kompetens i styrelsen eller som en stödfunktion till styrelsen? 
 
Programbladet och e-postregister 
Under 2019 gick två postala utskick med programmet ut till medlemmarna. 
Det var sista postala utskicket av program, nu gäller hemsidan som info-kanal! 
Detta är dock en komplex fråga då programutskicken varit ända tillfället medlemmarna sett 
något konkret från föreningen. Men vi tror i nuläget mer på aktuell information via hemsidan. 
E-postregistret innehåller i dag ca 30 % av medlemmarna, ett resultat av konsekvent arbete, 
men vi behöver en ännu högre andel. 
Via e-postregistret kan vi lätt och kostnadsfritt göra påminnelser om aktiviteter och annat. 

 
Ekonomi 

Föreningen har två ekonomiska delar, en med vår egen verksamhet och en fonddel som består 
av ”öronmärkta” medel. Detaljer i de separata ekonomiska rapporterna. 
Melkerfonden har inriktning på rådjur, ugglor och uttrar.  
Ingers florafond är – som namnet antyder - inriktad mot floran. 
Vår egen ekonomi baseras på medlemsbidrag från Riks, bidrag från Jordbruksverket för 
lieslåtter av Bråna äng samt en del mindre intäkter från tipspromenader, gåvor mm.  
Vi välkomnar alla tankar om hur vi kan få våra fonder att göra bästa möjliga miljönytta. Har du 
förslag så kontakta någon i styrelsen. 
Vi kan konstatera att så länge vi måste köpa skötseln av Bråna kommer vår ekonomi inte att ge 
utrymme för större aktiviteter även om vi sparar in en del på att inte ha postala utskick 
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Styrelsens arbete 
Styrelsen har arbetat genom traditionella styrelsemöten och under 2020 kommer troligen 
styrelsearbetet över ”nätet” att ökas, och försök med öppna styrelsemöten i kombination med 
någon typ av aktivitet för alla medlemmar kommer att göras.  
Vårt studieförbund är Vuxenskolan där en del möten går av stapeln. 
Vi hyr också in oss på Valborgsgården i Lövhult av NOK där vi har lite material och en del möten. 

 
I ”kristallkulan” för 2020 

 

 Håller vi igång Bråna med stöd av Farmartjänst. 

 Tar vi nya grepp vad gäller utflykter och arrangemang. 

 Fortsätter arbetet med att stödja Naturskolan och kanske tom utveckla fler delar. 

 Fortsätter arbetet med att praktiskt få igång det lokala och regionala klimatarbetet. 

 Fortsätter och utvecklar vi arbetet med skogs- och vattenfrågorna. 

 Fortsätter arbetet på våra informationssystem där hemsidan är ”basdokumentet” och 
Facebook den ”rörliga” delen. 

 Fortsätter vi arbetet för att bli en förening som alla upplever som öppen och 
välkomnande. 
 
 

 
 

Undertecknat av Styrelsen; 
Lars Lindfors,   
Anders Aldberg,    
Ewa-Britt Malmström, 
Gunilla Gustafsson 
Per Blomkvist,   

Alf Nilsson 

Lunglav ute i Hackareviken indikerar 

att här finns goda förutsättningar för 

även andra arter. 

Det är vad vi jobbar för! 
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