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Segrar, delsegrar och framgångar i Tranås-Aneby under gångna
året
Vi Växer
Vi årsskiftet 2017-2018 var vi mer än 500 medlemmar i Tranås-Aneby kretsen, nämligen 510!

Stoppad avverkning i naturreservat
Genom stor mobilisering och med stöd av andra organisationer mot slutavverkning av
gammelskog i naturreservatet Romanäs, Tranås tog Teknik och griftegårdsnämnden beslut om
att spara 2 hektar av den värdefulla skogen i detta viktiga område för natur och friluftsliv.

Riksföreningen är med på tåget
Tranåskretsens förslag till en ny stambana med maxhastighet 250 km/h får stöd av 14
länsförbund och våra förslag togs in i remissvaret från Riksföreningen till
Näringsdepartementet.

Länsstyrelsen går på vår linje
Tranåskretsens överklagande av vindpark vid Bordsjö, Aneby, får stöd av Länsstyrelsen i
Jönköpings län, som avstyrker hela förslaget med liknande motiv som vi framfört. Beslut ska
tas i Miljöprövningsdelegationen i Östergötland.
Delseger i planärende ihop med kretsarna i Sommenbygd om exploatering i Östra Hult, Ydre
kommun. Fått stöd av länsstyrelsen i Östergötlands län som avslår hela planen genom
överprövning. Beslut om vår överklagan tas av Mark och Miljödomstolen i Växjö.

Initiativ till nytt naturreservat
Medlemmar i Tranåskretsen initierade för flera år sedan genom medborgarförslag ett bildande
av naturreservat vid Rubban, Häradsbäcken i Tranås. Nu är reservatet fastställt och detta
fantastiskt speciella naturområde skyddat för framtiden.

Start för samarbete med Sommenbygdens kretsar
Genom bidrag från riks startade Sommenprojektet genom djupare samarbete med
Sommenbygdens kretsar Kinda- Ydre och Mjölby-Boxholm. Utarbetades en stor utställning
och hölls föreläsningar med målet att ge sjön Sommen ett bättre naturskydd.

Hedersuppdrag – Eriksgata för nya Generalsekreteraren
Tranåskretsen var huvudarrangör för seminarium vid Kleven, Uppgränna med nya
Generalsekreteraren Karin Lexén och Riksordförande Johanna Sandahl. Fokus var på våra
projekt om gruva i Norra Kärr och sjön Sommen, samt regionala projektet Vättern Juridik.

Mobilisering av Jönköpingskretsar
Värna Vätterns och Sommen Vatten -VVSV bildades på initiativ av Tranåskretsen. Innebar att
Jönköpingskretsrana Bankeryd, Huskvarna och Jönköping på allvar gav sig in i motståndet
mot gruva i Norra Kärr och skydd mot andra hot av våra vatten i Vättern Svartån och
Sommen.

LRF vill samarbeta om Norra Kärr
En längre tids kontakter med LRF- Lantbrukarnas Riks Förbund, har resulterat i ett
gemensamt arbete för att stoppa exploatering av en gruva i Norra Kärr. Flera gemensamma
insatser planeras under 2018.
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