
 

 

PROGRAM
2020

för
Naturskyddsföreningen

i Tranås och Aneby

Foto: Gunnar Lundquist



Lördagen den 28 mars:

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 17:30 - 18:30 

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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Söndagen den 29 mars: 

Årsmöte, NF Tranås

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

Medlemmar varmt välkomna! Förtäring till 
självkostnadspris. Meddela eventuell specialkost.

Ansvarig:
Sven-Olof Wahlström  070-664 87 17 

Lördagen den 4 april:

Länsstämma för Jönköpings län

Kl 10:00 vid Ingaryds gård i Tenhult. Anmälan krävs.

10:00  Fika
10:30  Presentation av gården
10:45  Årsmöteshandlingar
Lunch
Efter lunch: Guidning i det närbelägna naturreservatet
15:30  Fika
16:00  Avslutning

Anmälan till:
Märta Svärd  marta.svard@outlook.com  
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Tisdagen den 31 mars:

Föreläsning med Göran Bergengren

Kl 19:00 på Ydrevägen 5, i källaren bakom gamla 
Ydrekiosken. Begränsat antal platser.

Vårföreläsning med den kunnige författaren och 
biologen Göran Bergengren, som bland annat skrivit 
boken ”Meningen med bin”. Kvällens föreläsning 
kommer handla om just detta, men även beröra andra 
aktuella naturämnen.

Då platserna i lokalen är begränsade är det först till 
kvarn som gäller.

Ansvariga: 
Tomas Fasth  073-063 15 06
Bo Håkansson  070-365 42 24 
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Lördagen den 18 april:

Bussutflykt till Kvismaren och Oset 
utanför Örebro

Bussavgång kl 7:00 från Ödeshög. Eventuell avgång 
även från Tranås. Ankomst till Örebro ca 9:00. Medtag 
gärna matsäck. Anmälan är bindande.

I samarbete med Tåkerns Fältstation arrangeras en 
heldagsutflykt med buss till två vackra naturreservat 
och fågelområden strax utanför Örebro. Guidning av 
den lokala skådaren Ove Eriksson. Bussresan till 
självkostnadspris.

Ansvarig, samt anmälan senast den 7 april till: 
Bo Håkansson  070-365 42 24 
bo.thomas.hakansson@telia.com 
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Söndagen den 24 maj:

Heldagsutflykt till Store Mosse

Avfärd kl 08:00 från Parkhallen. Ankomst till Store 
Mosse ca 10:00. Medtag matsäck. Anmälan krävs.

Genom samåkning tar vi oss till den imponerande 
nationalparken Store Mosse, norr om Värnamo. Kring 
det vida myrhavet som sträcker sig över området finns
fina fågeltorn, vandringsleder och ett Naturum. 
Tillsammans med guide upptäcker vi allt detta. 
Medtag gärna vandringskläder, kikare och matsäck! 
Vid dåligt väder kan utflykten komma att flyttas.

Anmälan senast den 18 maj till:
Simon Söderstedt  070-585 34 09  
soderstedt.s@gmail.com 

Ansvarig:
Bo Håkansson  070-365 42 24 
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Den 12-14 juni: 

Riksstämma i Mora

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

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

Ansvarig:
Simon Söderstedt  070-585 34 09  
soderstedt.s@gmail.com 
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Söndagen den 14 juni:

Utflykt och studiebesök på 
Allmogegården i Tolarp

Samåkning kl 9:20 från Parkhallen. Start vid gården kl 
10:30. Medtag egen matsäck.

Allmogegården ligger enskilt och vackert vid 
natursköna Östra Vätterbranterna. Ägaren och 
brukaren Bengt Sjöberg guidar oss runt. Gården brukas
småskaligt och ekologiskt med urgamla 
odlartraditioner som grund. Här hålls också kursen 
”Småbrukarlinjen -självhushållning och hållbar 
livsstil”, som en del av Mullsjö Folkhögskola. 
Kulturmiljön präglas av blomsterrika hagmarker och 
slåtterängar, små flikiga åkrar, stenmurar, 
odlingsrösen och gärdesgårdar. Just ängsfloran ägnar 
vi särskilt intresse.

För vägbeskrivning, kontakta våra ansvariga.

Ansvariga: 
Tomas Fasth  073-063 15 06
Suzanne Schöblom  0140-610 70   070-541 53 14
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Den 16 till 23 september:

Klimatveckan i Jönköpings län

Klimatrådet i Jönköpings läns temavecka med fokus 
på klimat, förnybar energi och minskade utsläpp. 
Många intressanta aktiviteter hålls under veckan. Läs 
mer på: klimatveckan.klimatradet.se 

Den 28 september till 4 oktober:

Miljövänliga veckan

2020 års upplaga av Naturskyddsföreningens 
Miljövänliga vecka. Temat är ”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. Är du intresserad av ytterligare en 
klädbytardag, eller kanske ett reparationscafé? Om du 
vill engagera dig i veckan är du välkommen att höra 
av dig!

Ansvariga: 
Ann-Britt Trygg  073-023 47 89  abc.trygg@gmail.com 
Anneli Gustafsson  070-608 04 74
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Lördagen den 12 september:

Barnutflykt till Rubbanreservatet

Kl 13:30 vid grustaget på Östgötasidan. Samåkning 
från Parkhallen kl 13:00. Åter ca 16:30. Medtag gärna 
eget fika.

Som en fortsättning på utflykterna inom projektet 
Fyra generationer upptäcker sjön Sommen bjuder vi in
till en naturupplevelse inriktad mot yngre barn och 
deras vuxna. Alla åldrar är emellertid välkomna. Med 
upptäckarglädje och förundran letar vi oss igenom 
Rubbanområdet för att lära mer om naturen.

Om tillräckligt med intresse visas för denna typ av 
aktivitet kan eventuellt en Natursnoksgrupp komma 
att startas upp i Tranås. Så kom, delta och lär era barn 
eller barnbarn om naturens skönhet!

Ansvariga:
Anna Sjöberg Eklund  073-061 50 40  
Tomas Fasth  073-063 15 06
Hanna Bengtsson
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Oktober:

Höstutflykt till Lysings urskog
och/eller annat naturområde

Tid och datum meddelas senare. Medtag gärna fika.

Genom samåkning tar vi oss tillsammans till Lysings 
naturreservat i Hålaveden mellan Ödeshög och Tranås,
alternativt annat naturområde, och upptäcker 
urskogens magi. Biolog Tomas Fasth guidar oss bland 
svampar och mossor i denna barrnaturskog och vi 
hoppas på en mysig stund ute i naturen!

Ansvarig:
Tomas Fasth  073-063 15 06
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November:

Filmkväll med klimattema:
Woman at War

Mer information kommer under hösten.

I samarbete med föreningen Kultivera visar vi en 
isländsk långfilm, som fick Nordiska Rådets filmpris 
2018. Den handlar bland annat om miljöaktivism, 
storpolitik och klimatkris. Vad kan en ensam person 
åstadkomma för att göra världen bättre? Filmen 
utspelar sig i den fantastiska isländska naturen och 
har både allvar, spänning och humor.

För att kunna välja en lagom stor lokal tar ansvarig 
gärna emot intresseanmälningar.

Ansvarig:
Suzanne Schöblom 0140-610 70
schoblomsuzanne@yahoo.se 
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Tåkerns fältstation – Aktiviteter

29/3 – Grodans dag. Barninriktad dag med 
tornbemanning och guidning.

11/4 – Påskafton. Tornbemanning och servering av 
Bosses berömda våfflor.

10/5 – Fågelskådningsdag. Tornbemanning, guidning, 
ringmärkning och våfflor.

20/5 – Kvällsexkursion i strandskogar och vassar, kl 
19-22, söder om Tåkern. Samling vid Naturum.

5/6 – Nattsångarinventering med guidning. Anmälan 
till Naturum Tåkern.

13/6 – Botanisk exkursion till Ombergsliden, kl 10-13. 
Samling vid Lidens parkering.

11/7 – Botanisk exkursion till Isbergareservatet, kl 10-
13. Samling vid reservatets parkering. 

14/11 – Gåsmorgon, samt Gås- och Simfågelguidning, 
kl 7:00-8:45 respektive 10:15-11:45.

Ansvarig, samt kontakt för mer information:
Bo Håkansson  070-365 42 24 
bo.thomas.hakansson@telia.com 
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Fyra generationer upptäcker 
Sommen-naturen

NF Tranås projekt med guidade turer i Sommen-
bygdens vackra natur, samt en fototävling för barn, 
ungdomar, vuxna och seniorer. Projektet görs möjligt 
genom bidrag från Postkodstiftelsen och arrangeras i 
samarbete med Studiefrämjandet i Jönköpings län 
och Tranås kommun. Välkomna att delta! 

Under våren kommer följande utflykter att hållas:
Barn/Vuxna: 4 och 18 april
Ungdomar: Datum bestäms tillsammans med skolorna
Seniorer: 26 april

Från den 18 till 31 maj (eventuellt längre) kommer 
bilder från fototävlingen att ställas ut i Stadshuset i 
Tranås. Under denna tid kommer allmänheten ha 
möjlighet att rösta på bästa bild. Kring början av juni 
kommer till sist en prisceremoni att hållas, där 
fototävlingens vinnare utses.

För mer information och anmälan, se vår hemsida!

Ansvariga:
Torsten Svärd  070-697 25 37  totte1922@live.se 
Anders Stenqvist  070-303 72 95  and58ers@gmail.com
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Arbetsgrupper och kontaktpersoner:
 

Värna Vattnet – Skydd av Vättern, Sommen och 
Svartåns flöden
Troels Hoffman  0140-31 11 43
Märta Svärd  072-381 04 42  marta.svard@outlook.com 
Torsten Svärd  070-697 25 37  totte1922@live.se
 

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 2019:
Ordförande: Märta Svärd, Sekreterare: Simon Söderstedt, Kassör 
och kontaktperson: Bo Håkansson, Ledamöter: Anders Stenqvist, 
Anneli Gustafsson, Annette Asp, Suzanne Schöblom, Sven-Olof 
Wahlström, Tomas Fasth, Troels Hoffmann.

Aktiviteter under 2019:
Årsmöte den 24 mars, klädbytardag, Länsstämma i Tranås med 
utflykt till Romanäs udde, exkursion till sjön Ruppen och Åsens 
naturskog där vi upptäckte olämpliga avverkningsplaner, 
rikskonferens i Kristianstad, resa till Osaby säteri, höstutflykt till 
Rubban, samt ett seminarium om sjön Sommen som hölls 
tillsammans med inbjudna politiker och länsstyrelser. Under året
har vi även arrangerat en klimatcirkel – med en föreläsning, ett 
studiebesök och en resa till ETC Solpark – samt hjälpt till att 
arrangera flera klimatstrejker på Tranås torg. Vi har dessutom 
startat upp projektet Fyra generationer upptäcker Sommen-
naturen, med uppskattade naturguidningar och en fototävling för 
barn, ungdomar, vuxna och seniorer, som kommer att fortsätta 
under våren 2020. Vidare har vi fortsatt jobbat med olika 
planärenden, däribland de nya planerna för Ekmarkspark.

Medlemmar:
Naturskyddsföreningen i Tranås har i dagsläget nästan 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

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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