
PROGRAM
2018

för
Naturskyddsföreningen

i Tranås och Aneby



Den 5, 12 och 19 mars: 

Studiecirkel om hållbar konsumtion

Tre måndagar, kl 13:30 till 16:30, i Studiefrämjandets 
lokal vid Kraftverket i Tranås. Anmälan krävs.

Hur kan du och jag i vår vardag påverka miljön och 
klimatet i vår närmiljö och för de som odlar produkter 
som vi inte kan odla i Sverige? I denna studiecirkel 
kommer vi att prata om miljömärkning, Fairtrade, 
ekologiska odlingar, transporter och koldioxidutsläpp, 
med mera. Tre träffar om tre timmar vardera, inklusive
fikapaus.

Som konsumenter kan vi alla vara med och påverka. 
Vad är viktigt för dig?

Ansvarig, samt anmälan senast den 1 mars till:
Ann-Britt Trygg  073-023 47 89  abc.trygg@gmail.com 
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Söndagen den 25 mars: 

Årsmöte 

Kl 17:00 vid Falla Spelt & Bagarbod. Samåkning från 
Parkhallen i Tranås kl 16:30.

Medlemmar varmt välkomna! Vi bjuder på förtäring. 
Meddela eventuell specialkost till Sven-Olof.

Ansvariga:
Märta Svärd  072-381 04 42
Sven-Olof Wahlström  070-664 87 17
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Lördagen den 7 april:

Bussutflykt till Hornborgasjön

Ca kl 10:00 vid Hornborgasjön. Bussavgång från 
Parkhallen kl 07:00, hemkomst på eftermiddagen. Mat 
kan köpas under dagen. Anmälan krävs.

Heldagsutflykt till Hornborgasjön, i samarbete med 
Tåkerns Fältstation och deras kunniga ornitologer, för 
att se på de tusentals tranor som dansar och rastar 
där. Vi kommer bland annat att titta på tranorna och 
besöka det närliggande Naturrummet, men även 
stanna vid Falbygdens Osteria på vägen. Om enbart ett
fåtal anmäler sig avgår bussen istället från Gränna.

Ansvarig, samt anmälan senast den 1 april till:
Bo Håkansson  070-365 42 24  
bo.thomas.hakansson@telia.com 

3

Foto: Rolf Harbom

mailto:bo.thomas.hakansson@telia.com


Lördagen den 7 april:

Länsstämma i Mullsjö, Jönköpings 
länsförbund 50 år

Kl 09:30 vid Mullsjö friluftsgård. Samåkning från 
Parkhallen i Tranås kl 8:00. Anmälan krävs.

Jönköpings länsförbund fyller i år 50 år och detta 
kommer att firas i samband med länsstämman. 
Generalsekreterare Karin Lexén kommer att närvara 
och trerätters middag att serveras. 

Program:
9:30-10:00   Fika med fralla.
10:00-11:00  Karin Lexén, vår generalsekreterare.
11:00-12:30  Årsmöte.
12:30-13:45  Middag.
13:45-14:30  Jubileumsskriften.
14:30-16:00  Utflykt till Ryfors.
16:00  Kaffe vid Stånghammaren.

Anmälan senast den 25 mars till:
Anders Berthling  berthlinga@gmail.com 

Ansvarig:
Märta Svärd  072-381 04 42  marta.svard@outlook.com
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Lördagen den 14 april:

Klädbytardag

Kl 10:00 till 14:00. Storgatan 11, Tranås (ABF:s lokal). 

Så här går det till på ett klädbyte:

• Du tar med dig fina och fräscha plagg.
• För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot 

ett nytt plagg.
• Det är helt gratis. 
• Plagg som ingen väljer skänks till en lokal second 

hand-butik eller välgörenhet. Du får inte tillbaka 
kläderna.

• (Tyvärr finns i år ingen möjlighet att lämna in kläder
dagen innan.)

Ansvariga: 
Ingegerd Sundberg  076-391 31 66
Ann-Britt Trygg  073-023 47 89
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Söndagen den 6 maj:

Vandring vid Girabäcken

Samling kl 10:00 vid Vändelstorp 5. Samåkning från 
Parkhallen kl 9:00. Medtag gärna matsäck. Fika finns 
vid Kleven i slutet av vandringen.

Vandring längs lederna den vackra i naturen kring 
naturreservatet vid Girabäcken, utanför Uppgränna. 
Start i Vändelstorp, varefter Tomas Fasth guidar oss. 
De som vill kan efter guidningen utforska Kleven eller 
besöka Uppgrenna Naturhus.

Ansvariga: 
Gudrun Käll  070-526 04 63
Tomas Fasth  073-063 15 06

6

Foto: Erik Sollander



Söndagen den 27 maj:

Utflykt till naturskyddsområde i 
Börshult, Boxholm

Kl 14:00 vid adress Andersbovägen Södra Börshult 1, 
utanför Boxholm. Samåkning från Parkhallen kl 13:30. 
Medtag gärna eget fika.

För att fira Biologiska mångfaldens dag (22 maj) 
besöker vi riksintresset Börshult, intill Andersbosjön, 
för att se på de öppna hagmarkerna och vårens 
blommor. Biolog Tomas Fasth och markägare kommer 
att delta. NF Mjölby-Boxholm kommer att bjudas med.

Ansvarig: 
Kjell-Åke Trygg  070-655 81 95
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Den 15 till 17 juni: 

Riksstämma i Uppsala

Information om program och anmälan, med mera, 
kommer att finnas på Naturskyddsföreningens 
hemsida i slutet av april.

Delar av styrelsen kommer att närvara vid 
riksstämman. Medlemmar är varmt välkomna att följa 
med. Anmälan krävs.

Ansvarig:
Märta Svärd  072-381 04 42  marta.svard@outlook.com
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Söndagen den 2 september:

Guidning i Degla, Aneby

Kl 10:00 vid Degla herrgård. Samåkning från 
Parkhallen kl 09:30. 

Guidad tur på och runt Degla, i både den vackra 
naturen och herrgården. En blandning av historia, 
ekologisk odling och naturupplevelser, med visst 
fokus på områdets eventuella utnämnande till 
naturreservat.

Ansvariga: 
Anders Stenqvist  070-303 72 95
Carl Hermelin  0140-220 50
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Torsdagen den 20 september:

Invigning av Olstorpsbäckens 
naturreservat

Kl 17:00 vid reservatets parkering. Samåkning från 
Parkhallen kl 16:30. Anmälan krävs.

Invigning av naturreservatet tillsammans med 
Länsstyrelsen och Tranås Energi. Lär om områdets 
naturinvånare, miljöanpassad vattenkraft, samt delta i
elfisket. Enkel fältmiddag och kaffe bjuds av 
länsstyrelsen utan kostnad. Kvällen avslutas för de 
som vill hemma hos Torsten och Märta Svärd.

Ansvarig, samt anmälan senast den 11 september till: 
Torsten Svärd  070-697 25 37  totte1922@live.se 
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Den 1 till 7 oktober:

Miljövänliga veckan

2018 års upplaga av Naturskyddsföreningens 
Miljövänliga vecka.

Temat för i år är ”Ta vara på det du har” och kommer 
framförallt att handla om att konsumera mindre och 
mer hållbart – att laga, måla, eller köpa begagnat, 
bland annat. Att helt enkelt ge sakerna vi äger ett 
längre liv. Även i Tranås kommer detta att 
uppmärksammas. Om du vill engagera dig i veckan 
eller har idéer är du välkommen att höra av dig!

Ansvarig: 
Ann-Britt Trygg  073-023 47 89  abc.trygg@gmail.com 
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Fredagen den 5 oktober:

Utflykt till
Zinkgruvans
gruvmuseum

Kl 10:30 vid
Zinkgruvan.
Samåkning från
Parkhallen kl 9:00.
Anmälan krävs.

Förra årets inställda heldagsutflykt till Zinkgruvan 
utanför Askersund kommer igen, med guidad 
rundvisning i museet och vid gruvdammarna. Även 
fritt strövande i området och det närliggande 
naturreservatet erbjuds. Kaffe bjuds på förmiddagen, 
men medtag gärna egen matsäck. 
Max antal deltagare: 15st. 

Anmälan senast den 23 september till:
Simon Söderstedt  070-585 34 09  
soderstedt.s@gmail.com 

Ansvarig:
Troels Hoffmann  0140-31 11 43
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Onsdagen den 7 november:

En kväll med fokus på VATTEN

Kl 17:00 vid Reningsverket. Kl 18:30 vid Stadshuset. 
Samåkning från Parkhallen kl 16:45. Fika finns att 
köpa. Anmälan krävs.

En temakväll med fokus på vatten, där vi först gör ett 
studiebesök vid Reningsverket i Tranås och sedan tar 
oss till Stadshuset för att samtala om vattenfrågor 
med kommunens tjänstemän. Bland annat har vi 
tänkt diskutera EU:s kritik mot svensk vattenrening, 
samt gruvan i Norra Kärrs påverkan på sjön Sommen. 
Fika bjuds till självkostnadspris vid lämplig tidpunkt.

För att komma till Reningsverket, åk mot Norraby och 
ta höger vid båthamnen. Begränsat antal deltagare vid 
studiebesöket: 25st.

Ansvarig, samt anmälan senast den 28 oktober till:
Suzanne Schöblom  0140-610 70  
schoblomsuzanne@yahoo.se
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Styrelsemöten

Samtliga av NF Tranås styrelsemöten under 2018 är 
öppna för medlemmar. Dessa hålls alltsomoftast vid 
Falla Spelt & Bagarbod, kl 18:30, och kvällsfika för 
40kr/person bjuds. Vid ändring publiceras detta i 
kalendern på vår hemsida och på Facebook.

Datum för kommande möten:

   21 februari
   25 mars  -  Årsmöte (kl 17:00)

Fler datum kommer att fastställas och publiceras på 
våra hemsidor efter årsmötet.

Ansvarig:
Märta Svärd  072-381 04 42  marta.svard@outlook.com
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Arbetsgrupper och kontaktpersoner:
 

Värna Vattnet – Skydd av Vättern och Svartåns flöden:
Troels Hoffman  0140-31 11 43
Märta Svärd  072-381 04 42  marta.svard@outlook.com 
 

Värna Sommen – Sommen Natura 2000:
Torsten Svärd  070-697 25 37  totte1922@live.se
Märta Svärd  072-381 04 42  marta.svard@outlook.com 
 

Planärendegruppen:
Suzanne Schöblom  0140-610 70  schoblomsuzanne@yahoo.se
Sven-Olof Wahlström  070-664 87 17  fallabagarbod@outlook.com
 

Järnvägsgruppen:
Kjell-Åke Trygg  070-655 81 95  kajake.trygg@gmail.com
Göran Swanström  070-393 76 68  bigswan@bredband.net
 

Handla miljövänligt-gruppen:
Ann-Britt Trygg  073-023 47 89  abc.trygg@gmail.com
Anneli Gustafsson 070-608 04 74 anneli54.gustafsson@hotmail.se
 

Naturspaningsgruppen:
Tomas Fasth  073-063 15 06  tomasfasth@telia.com
Ingegerd Sundberg  076-391 31 66 ingegerd.k.sundberg@gmail.com
Bo Håkansson  070-365 42 24  bo.thomas.hakansson@telia.co  m  
 

Programgruppen: 
Simon Söderstedt  070-585 34 09  soderstedt.s@gmail.com
Anders Stenqvist  070-303 72 95  anders.basarp@telia.com

Läs gärna mer om vad våra arbetsgrupper håller på med på vår 
hemsida!
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Styrelsen under 2017:
Ordförande: Märta Svärd, Sekreterare: Simon Söderstedt, Kassör 
och kontaktperson: Bo Håkansson. 
Ledamöter: Anders Stenqvist, Anneli Gustafsson, Carl Hermelin, 
Ingegerd Sundberg, Suzanne Schöblom, Sven-Olof Wahlström, 
Tomas Fasth, Troels Hoffmann.

Aktiviteter under 2017:
Träff med Trafikverket angående höghastighetsbanan, årsmöte 
den 19 mars, klädbytardag, rikskonferens i Skövde, utflykter till 
Romanäs och Rubban, seminarium om hyggesfritt skogsbruk, tre 
föreläsningar om bevarandet av sjön Sommen, besök av 
generalsekreterare Karin Lexén, samt föreläsning med Arne 
Müller om gruvan i Norra Kärr. Yttranden har även lämnats in i 
flera ärenden, däribland rörande Ekmarkspark. Vi har under året 
varit mycket engagerade i frågan om Sommen – om vilken vi 
bland annat skapat en fotoutställning – och höghastighetsbanan,
där vi lyckats få riksföreningen att anta vårt förslag om att verka 
för att istället bygga en flexibel och miljövänlig snabbana.

Medlemmar:
Naturskyddsföreningen i Tranås har i dagsläget strax över 500 
medlemmar, men vi vill gärna engagera fler! Vill du ha mer 
information om föreningen, eller vill du bli medlem? Kontakta:
 

Bo Håkansson  070-365 42 24  bo.thomas.hakansson@telia.com
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Besök gärna Naturskyddsföreningen i Tranås hemsida och 
Facebook-sida, för mer information och fler aktiviteter:

    Hemsida:    tranas.naturskyddsforeningen.se
     Facebook:   www.facebook.com/nf.tranas  

Vi tar även gärna emot förslag på aktiviteter eller tips om 
ärenden vi bör engagera oss i. Hör därför gärna av dig till våra 
kontaktpersoner!

Viktigt: Om du inte registrerat din epost-adress hos föreningen så
ber vi vänligen men bestämt att du meddelar oss den (såvida du 
använder epost). Information och nytillkomna programaktiviteter
skickas främst ut via mail, samt meddelas på våra webbsidor.
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