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Fredagen den 15 mars:

Klimat-fika vid stadshuset i Tranås

Samling vid Parkhallen kl 12:50. Fika 13:00 till 14:00. 
Medtag eget fika och sittunderlag. Anmäl medverkan.

Vi stödjer #FridaysForFuture och sätter oss 
tillsammans utanför stadshuset och fikar. Detta för att 
tillsammans med klimataktivister i andra städer och 
länder världen över försöka få världens ledare, liksom 
Sveriges regering och riksdag, att besluta om att varje 
kommun och region ska anta en akutplan för att hålla 
klimatförändringarna under en temperaturökning på 
två grader Celsius. För att kunna planera evenemanget
ber vi er som vill medverka kontakta ansvarig.

Ansvarig, samt anmäl medverkan till: 
Torsten Svärd  070-697 25 37  totte1922@live.se 
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Söndagen den 24 mars: 

Årsmöte 

Kl 16:00 vid Falla Spelt & Bagarbod. Samåkning från 
Parkhallen i Tranås kl 15:30.

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 6 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. 
• Du kan börja lämna in kläder redan kl 18:00 - 19:00 

dagen innan.
• Plagg som ingen väljer skänks till en lokal second 

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

Ansvariga: 
Ann-Britt Trygg  073-023 47 89
Anneli Gustafsson  070-608 04 74
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Lördagen den 13 april:

Utflykt till Romanäs udde

Samling kl 10:00 vid reservatets parkering. Samåkning
från Parkhallen kl 9:30. Begränsat fika finns.

Som en del av årets länsstämma för kretsarna i 
Jönköpings län arrangeras på förmiddagen en utflykt 
till Romanäs udde, som är öppen för alla. Med 
guidning av biolog Tomas Fasth gör vi en repris av 
förrförra årets utflykt, för att välkomna våren och lära 
oss mer om alla arter och naturvärden i reservatet.

Ansvariga: 
Märta Svärd  072-381 04 42
Tomas Fasth  073-063 15 06
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Lördagen den 13 april:

Länsstämma för Jönköpings län, 
Seglarvik i Tranås

Kl 10:00 vid Romanäs naturreservat, eller 13:00 vid 
Seglarvik i Tranås. Anmälan krävs.

Årets länsstämma för Jönköpings län hålls i Tranås 
och dagen börjar med en guidad utflykt till Romanäs 
udde, se föregående sida. Därefter tar vi oss till 
Sommens Segelsällskaps klubbstuga vid Seglarvik för 
att äta lunch. Här hålls sedan även stämman. Under 
för- och eftermiddagen serveras fika.

Program:
10:00-12:30  Utflykt till Romanäs udde
13:00-14:00  Lunch
14:00-17:00  Stämma

Anmälan till stämman senast den 30 mars till:
Anders Berthling  berthlinga@gmail.com 

Anmälan för lunch, samt för- och eftermiddagsfika, 
(ange specialkost) senast den 30 mars till:
Simon Söderstedt  soderstedt.s@gmail.com 

5

mailto:soderstedt.s@gmail.com
mailto:berthlinga@gmail.com


Söndagen den 5 maj:

Utflykt till fågelsjön Ruppen och 
Åsens naturskog

Samling kl 10:00 vid Åsens naturstation nere vid sjön. 
Samåkning från Parkhallen kl 9:00. Medtag gärna fika.

Ruppen är en grund fågelsjö – där bland annat 
storlom, fiskgjuse och utter observerats – som ligger 
vackert beläget mellan två naturreservat i Aneby 
kommun. Vi börjar med att samlas vid naturstationen 
i sjöns sydvästra hörn för att titta på fåglarna och blir 
sedan guidade i den gamla naturskogen som ligger 
precis intill. Både van fågelskådare, som tar med sig 
ett antal kikare att låna, och biolog kommer delta vid 
utflykten för att dela med sig av sina kunskaper. De 
som vill kan efteråt även besöka Åsens by. 

För hjälp med vägbeskrivning, kontakta våra 
ansvariga.

Ansvariga: 
Bo Håkansson  070-365 42 24 
Tomas Fasth  073-063 15 06
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Den 10-12 maj: 

Rikskonferens i Kristianstad

Information om program och anmälan, med mera, 
kommer att finnas på Naturskyddsföreningens 
hemsida senare under våren.

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

Ansvarig:
Märta Svärd  072-381 04 42  marta.svard@outlook.com
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Den 4 till 11 september:

Klimatveckan i Jönköpings län

Klimatrådet i Jönköpings läns temavecka, med fokus 
på klimat, förnybar energi och minskade utsläpp. 
Tillsammans deltar vi vid någon eller några av de 
många aktiviteter som hålls under veckan. Mer 
information meddelas senare via mail och våra 
hemsidor. Läs mer på: klimatveckan.klimatradet.se

Ansvarig: 
Simon Söderstedt  070-585 34 09 

Den 30 september till 6 oktober:

Miljövänliga veckan

2019 års upplaga av Naturskyddsföreningens 
Miljövänliga vecka. Temat är återigen ”Ta vara på det 
du har” och handlar framförallt om att konsumera 
mindre och mer hållbart – att laga, måla eller dela 
med dig av det du har. Om du vill engagera dig i 
veckan är du välkommen att höra av dig!

Ansvarig: 
Ann-Britt Trygg  073-023 47 89  abc.trygg@gmail.com 
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Söndagen den 15 september:

Bussresa till Osaby säteri och 
naturreservat, Växjö

Avfärd kl 9:00 från Parkhallen i Tranås. Start kl 12:00 
vid Osaby säteri. Medtag matsäck. Anmälan krävs.

Med buss eller genom samåkning reser vi ner till 
vackra Osaby, strax söder om Växjö. Sedan 1964 ägs 
fastigheten av Naturskyddsföreningen men markerna 
kommer nu överföras till en naturfrämjande stiftelse. 
Ungefär hälften av den 600 ha stora fastigheten har 
avsatts som naturreservat och mer än en tredjedel av 
Sveriges alla arter förekommer här. Däribland ett stort 
antal rödlistade sådana. Tillsammans med kunnig 
guide från föreningen Smålands Natur utforskar vi 
ägorna och naturvärdena. Reseavgift fordras och 
eventuellt finns möjlighet till övernattning.

Anmälan senast den 1 september till:
Simon Söderstedt  070-585 34 09  
soderstedt.s@gmail.com 

Ansvariga:
Torsten Svärd  070-697 25 37
Anders Stenqvist  070-303 72 95
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Söndagen den 13 oktober:

Höstutflykt till Rubban

Kl 10:00 vid grustaget på Östgötasidan. Samåkning 
från Parkhallen kl 9:30. Medtag gärna eget fika.

I samarbete med Naturum Sommen gör vi en utflykt 
till det nyinstiftade naturreservatet Rubban för att titta
på höstens färger och arter. Vi samlas vid grustaget 
precis söder om reservatet och går sedan över 
gränsbäcken vid Skrällshål. Tillsammans med biolog 
Tomas Fasth utforskar vi sedan området, lär oss mer 
om dess naturvärden och letar svamp. 

Ansvarig:
Ingegerd Sundberg  076-391 31 66
Tomas Fasth  073-063 15 06
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Onsdagen den 13 november:

Seminarium: Hur mår sjön Sommen 
och hur skyddas den bäst?

Vid Solviken konferens och vandrarhem. Närmare 
information kommer efter sommaren.

Med fokus på bevarandet av sjön Sommen arrangeras 
ett seminarium tillsammans med länsstyrelsen för att 
belysa sjöns viktiga naturvärden och de olika sätt som
dess skydd kan förbättras. Representanter från både 
Länsstyrelsen i Östergötlands och Jönköpings län 
kommer medverka. Evenemanget arrangeras i 
samarbete med Naturum Sommen och NF-kretsarna 
runt sjön. Tider och program meddelas efter 
sommaren.

Ansvarig:
Märta Svärd  072-381 04 42  marta.svard@outlook.com 
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Klimatcirkel

Klimatkrisen står för dörren. Naturskyddsföreningen 
mobiliserar för att förhindra katastrofen, men vi 
behöver mer kunskap! Under våren arrangerar vi 
därför en studiecirkel om klimatet. Ett antal platser 
finns kvar, så kontakta oss för att eventuellt delta vid 
någon av återstående aktiviteter.

Mars-April – Föreläsning om klimatet
 

Istället för Pär Holmgren, som tidigare varit 
inplanerad, kommer Mikael Karlsson, före detta 
riksordförande för NF och docent i miljövetenskap vid 
KTH, och föreläser om klimathotet. Föreläsningen 
kommer vara öppen för allmänheten och mer 
information publiceras senare på våra hemsidor.

19 maj – Studieresa till ETC Solpark i Katrineholm
 

Bussresa till ETC:s Solpark där vi tittar på parken, äter 
lunch och får en föreläsning av Johan Ehrenberg, 
grundare av tidningen ETC. Buss bokas för 52 
personer, så extra platser finns! Entré och lunch 
fordrar en kostnad på 300 kr per person.

Ansvarig:
Torsten Svärd  070-697 25 37  totte1922@live.se 
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Styrelsemöten

Samtliga av NF Tranås styrelsemöten under 2019 är 
öppna för medlemmar. Dessa hålls alltsomoftast vid 
Falla Spelt & Bagarbod, kl 18:30, med kvällsfika för 40kr
per person. Vid ändring publiceras detta i kalendern 
på vår hemsida och på Facebook.

Datum för kommande möten:

   25 februari
   24 mars  -  Årsmöte (kl 16:00)
   20 maj

Resterande datum fastställs löpande under året och 
publiceras på våra hemsidor.

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

Vi samverkar med:

 

     i Jönköpings län
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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
 

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

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

Klimatgruppen
Torsten Svärd  070-697 25 37  totte1922@live.se
Göran Swanström  070-393 76 68  bigswan@bredband.net
Troels Hoffman  0140-31 11 43
 

Naturspaningsgruppen
Tomas Fasth  073-063 15 06  tomasfasth@telia.com
Bo Håkansson  070-365 42 24  bo.thomas.hakansson@telia.com
 

Programgruppen
Simon Söderstedt  070-585 34 09  soderstedt.s@gmail.com
Anders Stenqvist  070-303 72 95  anders.basarp@telia.com
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Styrelsen under 2018:
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 2018:
Årsmöte den 25 mars, bussresa till Hornborgasjön tillsammans 
med Tåkerns fältstation, klädbytardag, närvaro på Tranås torg och
vid långloppisen som en del av vårt valprojekt, uppskattade 
utflykter till Girabäcken och Börshult, riksstämma i Uppsala där 
vi stod bakom fem motioner, utfrågning av Tranåspolitiker inför 
valet, guidning på Degla, invigning av Olstorpbäckens 
naturreservat tillsammans med länsstyrelsen, utflykt till 
Zinkgruvan samt en temakväll med besök till reningsverket och 
stadshuset för diskussion om lokala vattenfrågor. Vi har 
därutöver stoppat en avverkning i Romanäs naturreservat, 
fortsatt kampen mot höghastighetsbanan och gruvan i Norra 
Kärr genom yttranden och opinionsbildning, liksom bidragit till 
avslag för flera planförslag invid Sommens strand.

Medlemmar:
Naturskyddsföreningen i Tranås har i dagsläget nästan 550 
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

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  
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