
Nyhetsbrev 1
Välkommen till nätverket

Värna Vattnet!

Nätverket bildades den 31 maj i samband med information och föreläsning i
församlingshemmet i Tranås, arrangerat av Naturskyddsföreningen i 
Tranås. 
Vi kommer att skicka ut nyhetsbrev regelbundet.
Nätverket har tillkommit som en del av projektet, 
”Skydd av Svartåns flöden mot gruva i Norra Kärr,” som 
Naturskyddsföreningen Riks har beviljat bidrag till. 



Antal deltagande den 31 maj var 40 personer.
 31 personer anmälde sig som deltagare i nätverket.
 Uttalandet skrevs under av 17 personer, som representerade 11 olika 

föreningar eller organisationer.
 24 ville delta i föreläsningar, varav 11 ville hjälpa till
 16 ville delta i studiecirkel, vara 9 ville bidra vid anordning av cirkel
 11 ville bidra på något sätt i övrigt, samt 2 studieförb. och NF’s 

regionala Kansli.

Resultatet är mycket glädjande!
Vi hör av oss när aktiviteterna blir aktuella.

Mycket har hänt sedan i maj:

Den 3 juni deltog projektgruppen, representanter för ARV Gränna och 
Urbergsgruppen i ett seminarium i Riksdagen. Arrangör var dessa tre 
aktörer och våra ”värdar” Miljöpartiets riksdagsgrupp som bjöd in till 
seminariet.

Den 8 juni meddelade Tasman Metals vd Henning Holmström, att 
gruvplanerna i Norra Kärr tillfälligt ”lagts på is”. Den 10 juni dementerade 
samme person vid utbildning av Kommunfullmäktiges ledamöter i Tranås att
han sagt dessa ord, vilket dessvärre var inspelat av Radio Jönköping.
 



Den 5 juni donerade John Johansson, forskare emeritus vid Stanford, 
USA, ett belopp på 100.000 till kampen mot gruvplanerna i Norra Kärr. 
Donatorn vistades tillfälligt i Ydre, i ett grannhus intill Svärds. Donationen är
ställd till Tranås Naturskyddsförening, att administreras av Länsförbundet i 
Jönköpings Län i samråd med Tranås NF, samt Märta och Torsten Svärd.

Tidningen Natur har i senaste numret granskat Sveriges gruvindustri. 
Fortsättning kommer i nästa nummer. Som en trolig följd av detta har 
Riksrevisionen beslutat att granska gruvprocessen, alla berörda instanser, 
vilket Dagens Nyheter skrev om den 30 juni. Äntligen händer något!

Projektet har rullat igång. Naturskyddsföreningens regionala kansli i 
Växjö samt Studiefrämjandet i Jönköpings län bidrar med administrativt 
stöd till projektet.

Den 3 september kommer vi att vara vid Adelövs marknad utanför Tranås 
med information om hoten mot vattendrag och sjöar i deras närområde och 
vidare vattensystem. Hör av dig om du vill delta under dagen.

Den 20 oktober är den första av föreläsningarna inbokad. Blir i Linköping i 
Missionskyrkan klockan 18 - 20.30. Föreläsare är Olle Holmstrand, Johan 
Elwing och samt Nisse Johansson. Nisse forskar kring miljöteknik och 
återvinning vid Linköpings Universitet.

Den 23/7 och den 24/7 har gruvplanerna i Norra kärr uppmärksammats i 
Tv4. Risken att vårt dricksvatten blir otjänligt, samt statens ringa inkomster 
vid gruvdrift belystes. 

Gruvplanerna i Norra Kärr är definitivt inte ”lagda på is”-
Motstånd, engagemang och uppmärksamhet ökar hela tiden!

 
Har du frågor kontakta Naturskyddsföreningen genom:
Torsten Svärd 070-6972537, Mail: totte1922@live.se
Troels Hoffmann 0140-311143
Göran Swanström 0140-10417
Annica Nordqvist 0140-62015 Mail: annica.tranas@telia.com
Märta Svärd 0381-645086 Mail: marta.svard@outlook.com
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