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Program för april 2012 - nov 2012

Fagning på Tussudden. Söndag 15 april kl. 09-13.
Nu är det återigen dags för alla engagerade medlemmar att göra en insats i praktisk naturvård. Vår 
äng behöver räfsas ren, vilket gynnar de typiska ängsväxterna. Vi kommer också att såga bort 
grenar och buskar. Ta med fika. Samling: Parkeringen vid Norrtull kl. 09:00 eller åk direkt till 
Tussudden. Ansvariga: Ingemar Henriksson, 0470-27444 och Uno Pettersson, 0470- 751734.

Klädbytardag. Lördag 21 april kl. 14-18.
Välkommen till vårens klädbytardag. Här kan man fynda kläder, skor, väskor mm. helt gratis. Alla 
tar med det man själv inte vill ha (som är helt och rent) och skänker detta. Det går även bra med 
saker och möbler. Alla går sedan runt och väljer vad de behöver. Har man inget att skänka är man 
välkommen ändå, det finns saker så det räcker till alla. Plats: Lillestadsvägen 99. Ansvarig: Lotta 
Svensson, 0470-26662.

Naturskyddsföreningens länsstämma. Söndag 22 april.
Årets stämma äger rum i Eneryda och alla intresserade medlemmar är välkomna. Kl.09.30 är det 
samling med fika och stämman börjar kl. 10.00. Efteråt bjuds alla på lunch. Anmälan till Ulla 
Rundlöf  0705-797915 senast 20.4. Vill du samåka från Växjö, kontakta Anders Andersson, 0470-
10617 .

Fågelutflykt för barn och ungdomar. Söndag 29 april kl. 09-13.
Vid Kassaviken i S. Bergundasjön finns ett nytt fågeltorn. Detta kommer att vara basen för vår 
fågelskådning. Här räknar vi med att se bl.a. skäggdopping, fiskgjuse, knipa och fisktärna. 
Från skogen intill är det full fart på fågelsången med rödhake, gärdsmyg, koltrast, mesar och 
svarthätta. Om det är sol, tar vi också en tur i Biparadiset för att titta på vilda bin och fjärilar.
Samarrangemang med  Fältbiologerna. Ta med fika. Samling: Parkeringen vid Biparadiset kl. 
09.00. Ansvarig: Uno Petterson, 0470-751734.



Botanisk rundvandring i Grevaryds äng och vildträdgård i Lammhult. Söndag 6 
maj kl. 14.00-15.30.
Nu blommar vitsippor och andra vårblommor bland de stora ekarna i ängen. I den gamla 
trädgården finns det vårlök, gulsippor, myskmadra och mycket annat. Samling: Uddenvägen vid 
södra infarten till Lammhult. Sväng till vänster mittemot möbelfabriken Lammhults. Guide: Börje 
Svensson, 0470-62117.

Vattenhjulets dag i Vartorp. Lördag 12 maj.
Söraby hembygdsförening bjuder in oss till en spännande dag vid kvarnen i Vartorp utanför 
Rottne. Det blir malning av vete, råg och spelt, allt ekologiskt odlat. Sen blir det bakning i 
stenugn. Lunch, kaffe och nybakat bröd serveras till en kostnad av 70 kr. På eftermiddagen är det 
guidning i naturreservatet Lunden, som ligger alldeles intill. Anmäl om du vill äta lunch till 
Christer Bureson, 0470-91422 senast 7.5. Samåkning från Växjö. Samling: Katedralskolans 
parkering kl. 10:45. Ansvarig: Börje Svensson 0470-62117.

Moss-och blomsafari till Brotorpa bäck. Söndag 13 maj kl. 09.15-14.00.
Vi besöker ett mycket intressant våtmarksområde nära Tagel i Slätthög socken. Området utgörs av 
en lång sluttning med många källflöden. Här finns bokskog, alsumpskog, ek, alm och ask med en 
stor mängd blommor, mossor, lavar och svampar. Även fågellivet är mycket rikt. Vi får också 
uppleva de vackra omgivningarna vid Tagels gård och sjön Rymmen.
Medtag matpaket. Kängor eller stövlar rekommenderas. Samling: Tagels gård kl. 10.00 eller 
parkeringen vid Norrtull kl. 09.15 för samåkning. Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-751734 och Per 
Darell, 073-2519181. Samarrangemang med Alvesta naturskyddsförening och Föreningen 
Smålands Flora.

Botanisk exkursion till Österlen. Onsdag 6 juni. 
Under ledning av lektor Torbjörn Lindell besöker vi den kanske vackraste och botaniskt mest 
intressanta delen av Skåne där vi bl.a. kommer att studera lundvegetation, torrängs- och 
sandstäppsflora samt värdefulla våtmarker. Medtag matsäck, stövlar, lupp och flora. 
Samarrangemang med Naturvetenskapliga föreningen. Samling: Katedralskolans parkering kl. 
07.30. Hemkomst ca. kl. 19.00. Anmälan till Uno Pettersson, 0470-751734 senast 2.6.

De vilda blommornas dag. Söndag 17 juni kl. 14-17.
Vi tittar på blommor på de öppna markerna på Bäckaslövs gärde i Bokhultets naturreservat. Här är 
försommarfloran som allra finast vid den här tiden. Samling: Parkeringen vid Biparadiset, 
Bokhultet. Från Söderleden följ väg mot Sundet. Tag med fika och lupp. Guide: Uno Pettersson, 
0470-751734.

Ängens dag. Slåtter på Tussudden. Söndag 5 augusti kl. 09.00.
Slåttern på vår äng är en av årets viktigaste dagar och därför vill vi att så många som möjligt sluter
upp. Du är välkommen, med eller utan lie. Alla kan hjälpa till med något. Vi behöver också hjälp 
med att ta hand om höet veckan som kommer. Eftersom föreningen bjuder på mat, vill vi att du 
anmäler dig senast torsdag den 2/8. Samling: Parkeringen vid Norrtull kl. 09.00 eller åk direkt till 
Tussudden. Ansvariga: Ingemar Henriksson, 0470-27444 och Uno P. 0470-751734..



Skåneresa till Skea gård och Östanå pappersbruk. Söndagen den 2 september.
Vi beger oss med buss till Skea gård som ligger strax utanför Hässleholm. Gården är ett ekologiskt
och kretsloppsbaserat jordbruk. Klockan tio beräknar vi komma fram och då får vi följa med på en 
rundvandring på gården. På gården håller man på att bygga en biogasanläggning för att producera 
egen biogas. Det finns också en affär som har rikligt utbud av ekologiska kläder. För de som har 
lust att ekipera sig finns chans till det. Vid 13-tiden lämnar vi Skea gård och åker till Östanå 
pappersbruk för att inta lunch. Östanå pappersbruk har genomgått en omfattande renovering och 
blivit ett hemtrevligt konferenshotell. Efter lunchen gör vi en naturvandring utmed Helge å. Vi 
beräknar vara tillbaks i Växjö c:a kl. 17:30. Kostnad 350 kr ( bussresa + lunch ). Ansvarig Eva S-
Malmberg tel. 0470-31165, 0730-846045,  malmberg.eva@gmail.com.
Plats: Norrtullskolans parkering kl. 08:00. Tacksam för anmälan före den 15 augusti.
Vidare information se www.pappersbruket.se    www.skeagard.se

Exkursion till naturreservatet Taglamyren. Söndag 2 september kl. 10.00.
Taglamyren är Alvesta kommuns största myr och är en till stora delar trädlös högmosse. Var med 
och känn vildmarksdoften av myr och se dess växter och djur. Speciellt intresse riktar vi mot 
vitmossor som ju bygger upp myren. Samling: Parkeringen vid Norrtull kl. 09.15 eller 
Taglamyrsreservatets parkering kl. 10.00. Kör mot Älmhult och sväng mot Taglamyren strax söder
om Gottåsa. Medtag fika och stövlar. Guide: Nils Cronberg, vitmossexpert. Kontaktpersoner: 
Roland Bengtsson 070-5571113 och Per Darell 073-2519181. 
Arrangör: Naturskyddsföreningarna i Alvesta och Växjö samt föreningen Smålands flora.

Besök i Kärngöls naturreservat. Söndag 16 september kl. 14-18.
Vi besöker Kärngölsområdet som ligger 3 km sydost om Sävsjöström. Det är en urskogsartad 
barrskog med en mosaik av berg i dagen, våtmarker, sumpskogar och gölar. Samling: Parkeringen 
vid Norrtull kl. 14.00 för samåkning eller kl. 15.00 vid reservatets parkering.
Arrangör: Uppvidinge fågelklubb.

Skogsvandring på hemlig ort. Söndag 7 oktober kl. 09-13.
Vi går en runda och tittar på de vackra höstfärgerna. Fåglar och svampar hoppas vi också få se. 
Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-751734.

Vi besöker ett miljösmart plushus. Onsdag 7 november kl. 18.30.
Huset som är under uppförande kallas Åsaliden. Det ligger på Jupitervägen på Östra Lugnet. Gå in
på www.veab.se så får du exakt adress. Ansvarig på Veab: Magnus Eriksson och från 
Naturskyddsföreningen: Börje Svensson, 0470-62117.

Vi vill också tipsa om Länsstyrelsens broschyr ”Naturutflykter i Kronoberg 2012” som är en 
fantastisk guide till en mängd naturaktiviteter anordnade av olika arrangörer. Guiden finns att 
hämta på bibliotek och turistbyråer men går också att hämta på länsstyrelsen eller nå digitalt via
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/nyheter/arkiv-2012/Pages/valkommen-ut-i-kronobergs-
natur.aspx

Programgruppen
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Vi är tacksamma om du hör av dig med synpunkter på våra aktiviteter samt kommer med förslag 
på nya utflyktsmål. Programgruppen : Uno Pettersson 0470-751734, Börje Svensson 0470-62117 
och Patrik Nilsson 0738-028864.

Växjökretsens hemsida
Programmet finns att ladda ned på kretsens hemsida. Gå in via följande adress: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/kronoberg/vaxjo/

Kontaktinformation Styrelsen 2012  

Funktion Namn Adress Telefon E-post (se anmärkning)
Arbetsutskottet
Programgruppen

Uno Pettersson Vårlöksvägen 7,
352 51 VÄXJÖ

0470-
75 17 34

uno_p$@hotmail.com

Arbetsutskottet Anders 
Andersson

Hovgårdsvägen 14,
352 44 VÄXJÖ

0470-
10 617

anders_a$@hotmail.com

Arbetsutskottet
Kassör

Patrik Nilsson Trängsled Lillegård 3
355 95 TÄVELSÅS

0738-
02 88 64

patrik79_1$@hotmail.com

Sekreterare Kerstin Allvin Vallanäsvägen 5,
352 51 VÄXJÖ

0470-
240 17

kerstin.allvin$@vofab.vaxjo.se

Postmottagare
Programgruppen

Börje Svensson Unaman, Kronoberg 
352 63 VÄXJÖ

0470-
62 117

borje.svensson$@folkbildning.
net

Lotta Svensson Lillestadsvägen 77,
352 43 VÄXJÖ

0470-
26 662

tessla22$@hotmail.com

Eva Sahlström-
Malmberg

Alpgatan 21, 352 41 
VÄXJÖ

0470-311
65

eva.sahlstrom-
malmberg$@ltkronoberg,se

Jenny Åberg Svanås Hagtorpet   
342 64 ÖR

0472-
761 67

saperda$@spray.se

Suppleant Per-Anders
Persson

Rinkaby 22, 355
95 TÄVELSÅS

0470- 
864 62

quartus$@hotmail.com

Suppleant Charlotte
Parsland

Lillegård 6, Karatorp 
360 13 URSHULT

0738-   
40 60 08

cynanchum$@hotmail.com

Suppleant Erik Brimse Segerstadsvägen 60, 
352 63 VÄXJÖ

0470-
74 19 60

erikbrimse$@hotmail.com

Suppleant Karin Jadefors 
Lindberg

Magistervägen 9,
352 63 VÄXJÖ

0470-
620 76

kali.mv9$@telia.com

Suppleant Jonas Lööf S:t Annaeväg 3 B,
352 40 VÄXJÖ

0706-
550 771

jonas$@kjl.se

Suppleant Metta Kamp Skaldevägen 63 
352 39 VÄXJÖ 

0470-
217 25

elsametta$@spray.se

OBS! Ta bort $-tecknen i våra e-post adresser. De finns enbart för att undvika SPAM reklam utskick. 
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