
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÖTVÄCKAN nr 1 - 2013 

Vår gemensamma adress är:  

Kronobersgatan 7, 352 33 Växjö 

 

   
 

 

Nummer 1 – 2013 
 

    Medlemsbladet  NÖTVÄCKAN 
Program för april 2013 - nov 2013 

Fagning på vår äng, Tussudden. Söndag 14 april kl. 09.00-13.00. 
Nu är det dags att göra vårfint på ängen. Här har alla en chans att göra en praktisk insats i 

naturvård. Löv, kvistar och gammalt gräs skall räfsas bort så att ängsväxterna gynnas. Kanske 

kommer vi också att bränna en bit i år. Ta med fika samt räfsa om du har. Samling: Parkeringen 

vid Norrtull kl. 09.00 eller åk direkt till Tussudden. 

Ansvariga: Ingemar Henriksson, 0470-274 44 och Uno Pettersson, 0470-75 17 34.  

 

Den stora klädbytardagen på Slånbäret. Lördag 20 april kl. 13.00-17.00. 
Välkommen till vårens klädbytardag, som är samma dag i hela Sverige. Här kan du välja bland 

kläder, skor, väskor mm. och allt är gratis. Tag med och skänk bort det du inte längre använder, 

bara det är helt och rent. Även möbler och andra saker tas emot. Har du inget att skänka är du 

välkommen ändå, det finns saker så det räcker till alla. Plats: Lillestadsvägen 99. 

Ansvarig: Lotta Svensson, 0470-266 62.  

 

Vilda bin i Biparadiset. Lördag 20 april kl. 10.00-12.00. 
Kommunen har guidning med Tobias Ivarsson och kommunekolog Lars Andersson. När sälgen 

blommar är det som mest fart på de tidiga arterna av vilda bin. Vi hoppas på sol så att det är full 

aktivitet bland bin och andra insekter. Lär känna sälgsandbin, vårsidenbin, videsandbin och 

vårsandbin. Samling: Parkeringen, Biparadiset kl. 10.00. Kontakt: Tobias Ivarsson, 0472-761 67 

eller 0730-79 37 98. 

 

Länsstämma på Kurrebo, Urshult. Söndag 21 april kl. 08.00–15.00. 
Naturskyddsföreningen i Kronoberg bjuder in alla medlemmar till länsstämma. Platsen är Kurrebo, 

norr om Urshult, med vidsträckt utsikt över Åsnen. Vi inleder med naturvandring i närliggande 

Bjurkärr. Efter stämmoförhandlingar och gemensam lunch blir det information om den blivande 
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nationalparken och en tur på Lunnabacken. Vår krets har rätt att sända 5 delegater med rösträtt på 

stämman, men alla som vill är välkomna att delta. Anmäl till Mårten Västerdal, 076-278 19 29, om 

du vill följa med. 

 

Naturfilmfestival i Älmhult. Lördag 4 maj kl. 10.00-22.00. 
Film, foto och konst i Folkets Hus i Älmhult. Naturen i fokus med bland annat långfilmen 

Mandelblom, kattfot och blå viol, tidigare visad i SVT och dokumentären Skog och människor 

som hade premiär på Göteborgs filmfestival i år. Filmskaparen Anette Lykke Lundberg 

medverkar. Upptakt på Naturvänliga veckan. Servering under dagen. Arrangör: 

Naturskyddsföreningen Linnébygden m.fl. http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-

lan/kronoberg/linnebygden/ 

Kontaktperson: Ulla Rundlöf, 0705-79 79 15. 

 

Hagens dag. Kosläpp på Osaby. Söndag 5 maj kl. 11.00. 
KRAV-bonden Lars-Erik Johnsson, som sköter betesmarkerna på Osaby säteri söder om Växjö, 

bjuder in till kosläpp. Samling: Naturreservatets parkering kl. 11.00. En halvtimme senare släpps 

40 kor med kalvar ut i hagen bakom ladugården. Information om Bonnakött och 

naturbetesmarkernas betydelse. Café mm. Kontaktperson: Lars-Erik, 070-676 28 53. 

 

Blomsafari för barn. Tisdag 7 maj kl. 17.30-19.00. 
Vi letar vårblommor i Bokhultet. Nu blommar vitsippa, ängsviol, kabbeleka, harsyra, gökärt och 

många fler. Ta med fika. Samling: Parkeringen, Biparadiset kl. 17.30.  

Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-75 17 34.  

 

Studiebesök vid Växjös biogasprojekt. Tisdag 14 maj kl. 19.00. 
Projektledare Steve Karlsson informerar om Växjös biogasprojekt ute vid Häringetorps 

avfallsanläggning där hushållsavfall bereds för vidare förädling för framställning av metangas till 

fordonsbränsle vid Sundets avloppsverk. Samling: Parkeringen utanför Katedralskolan kl. 18.10 

för samåkning ut till Häringetorps avfallsanläggning. Ansvarig: Börje Svensson, 0470-621 17. 

Samarrangemang med Naturvetenskapliga föreningen. 

  

Matresa med ekolunch på Osaby. Fredag 31 maj kl. 10.00-15.00. 
Busstur med fokus på ekologisk mat. Vi åker buss till Naturskyddsföreningens gård Osaby, 15 km 

söder om Växjö vid Vederslövssjön. Inägomarkerna ingår i ett 225 ha stort reservat, där KRAV-

bonden Lars-Erik Johnsson och hans köttdjursbesättning vårdar markerna. Lars-Erik är också 

kontakt för Lokal köttproduktion i Kronoberg, som står bakom varumärket Bonnakött vars 

affärsidé kan sammanfattas med gårdsmärkning och omsorg om djur och natur. Karin Sahlström 

berättar om ekologisk matproduktion och lunchen serveras i säteriets huvudbyggnad. Uno 

Pettersson leder en blomstervandring i reservatet. På hemvägen blir det stopp vid Fraxinus 

gårdsbutik i Tävelsås, där det finns odlingar av broccoli och en mängd andra grönsaker. 

Avresa kl. 10.00 med buss från Växjö resecentrum. Återkomst kl. 15.00 till Växjö Konserthus 

Kostnad: 200 kr för resa och vegetarisk lunch med hagmarkskött som tillägg. Ange om du vill ha 

kött. Kontakt: Karin Sahlström, 076-834 00 73. 

 

http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/kronoberg/linnebygden/
http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/kronoberg/linnebygden/
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Skogsbruk och stormskog på Osaby. Fredag 31 maj kl. 10.00-15.00. 
Tillfälle att titta närmare på skogsbruket på Naturskyddsföreningens egen gård, Osaby säteri 15 

km söder om Växjö. Med sina över 500 ha är det en av de större gårdarna i trakten och halva 

arealen är sedan snart 20 år avsatt i reservat. Föreningen Smålands Natur, som bildats av 

länsförbunden i Jönköping och Kronoberg samt Växjökretsen, förvaltar på uppdrag av 

riksföreningen ca 250 ha produktiv skog utanför reservatet. Efter stormarna 2005 och 2007 är en 

stor del av skogsarealen ungskog. Skogsvandring med sakkunniga ledare. Busstransport mellan 

olika lokaler. Oömma kläder rekommenderas! Ekologisk lunch i säteriets huvudbyggnad. 

Avresa kl. 10.00 med buss från Växjö resecentrum. Återkomst kl. 15.00 till Växjö Konserthus. 

Kostnad: 200 kr för resa och vegetarisk lunch med hagmarkskött som tillägg. Ange om du vill ha 

kött. Kontakt: Ulla Rundlöf, 0705-79 79 15. 

 

Naturskyddsföreningens rikskonferens i Växjö. Lördag, Söndag 1-2 juni. 
Denna helg bjuder Länsförbundet och kretsarna i Kronobergs län in medlemmar i 

Naturskyddsföreningen från hela landet till Konserthuset i Växjö. Vi kommer att diskutera olika 

frågor som rör föreningens framtid. Det kommer också att bli aktiviteter ute på stan för att visa vad 

Naturskyddsföreningen vill. Alla medlemmar är välkomna att delta och vi tar också tacksamt emot 

hjälp med att ordna praktiska saker. Hör av dig till Anders Andersson, 0470-106 17, om du vill 

hjälpa till.  

Passa på att under rikskonferensen träffa folk från andra delar av landet. Om du har möjlighet att 

erbjuda sängplats till deltagare under konferensen 1-2 juni får du också tillfälle att lära känna nya 

naturvänner. Skriv en rad till länsförbundets ordförande Ulla Rundlöf och berätta hur många 

nattgäster du kan ta emot ulla.rundlof@naturskyddsforeningen.se eller ring för mer info på 0705-

79 79 15. 

Mer information, program och anmälan kommer på 

www.naturskyddsforeningen.se/rikskonferens och på 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se i slutet av mars. 

För frågor kontakta: 

Ingrid Kjellander, 08-702 65 26 

Eva Lindberg, 070-344 44 31 

Sanne Kasemets 08-702 63 16 

rikskonferens@naturskyddsforeningen.se 

Gökotta i hagarna på Höö. Lördag 1 juni kl. 06.00-08.00. 
Vi vandrar genom hagmarkerna och njuter av försommarmorgonen i det ålderdomliga 

kulturlandskapet med slåtterängar på Höö, en ö i den stora oreglerade sjön Möckeln med 

vägförbindelse från Diö. Vi går längs de lättillgängliga stigarna i naturreservatet och lyssnar på 

fågelsången, kanske hör vi också göken. Naturen på Höö utgörs av en mosaik av ängar, åkrar, 

betesmarker och lövskogspartier. Floran på Höö är osedvanligt rik. Området tillhör de artrikaste 

miljöerna i Småland. På Höös 6 hektar stora äng hittar man nästan 200 olika växter - på 10 

kvadratmeter finns ofta 50 olika arter! Morgonkaffe intages på lämpligt ställe. 

Avresa kl. 05.00 från Växjö resecentrum. Återkomst kl. 09.00 till Växjö Konserthus.  

Kostnad: 100 kr inkl. fika. Ingen kostnad för den som ordnar transporten själv.  

Kontakt: Sven Nilsson, 0476-216 14. 

mailto:ulla.rundlof@naturskyddsforeningen.se
http://www.naturskyddsforeningen.se/rikskonferens
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
mailto:rikskonferens@naturskyddsforeningen.se
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Kul med djur på 4h-gården på Hovshaga. Lördag 1 juni kl. 10.00-17.00. 
Tillsammans med 4H-klubben i Växjö erbjuder vi en heldag för barn och vuxna. 4H-gården ligger 

5 km norr om centrum på väg ut mot Kronobergs kungsgård. Här finns det gott om smådjur och 

spännande naturaktiviteter. De djur som idag finns på Växjö 4H-gård är hästar, kaniner, får, getter, 

höns och grisar. Tillfälle att prova på ridning och att åka häst och vagn. Aktiviteter för hela 

familjen. Vi äter lunch och fikar utomhus. Vana ledare tar hand om gruppen. Oömma kläder 

rekommenderas! Avresa kl. 10.00 med stadsbuss från Växjö Konserthus. Återkomst kl. 17.00 med 

stadsbuss till Växjö Konserthus. Kostnad: Vuxna 120 kr för buss, fika och lunch, barn upp till 12 

år 80 kr, barn under två år gratis. OBS! Barn under 7 år måste ha en vuxen i sällskap.  

Kontakt: Ulla Rundlöf, 0705-79 79 15. 

 

Söndagmorgon i Bokhultet. Söndag 2 juni kl. 06.00-08.00. 
En tidig försommarmorgon i bokskogen i det kommunala reservatet Bokhultet i sydvästra delen av 

Växjö stad bjuder på en variationsrik fågelkonsert. Har vi tur kan vi höra mindre flugsnappare och 

andra mer ovanliga arter. Bokhultet är mycket variationsrikt, vilket skapar förutsättningar för ett 

rikt växt- och djurliv, som är väl undersökt. Nästan 200 fågelarter har observerats och mängder av 

sällsynta arter av insekter, svampar, mossor och lavar har noterats. 

Samåkning från Växjö resecentrum kan ordnas vid behov mot en avgift av 20 kr. Ingen kostnad 

utöver transport. Kontakt: Uno Pettersson, 0470-75 17 34. 

 

Natursnokarna spanar i Strandbjörket. Söndag 2 juni kl. 09.00-16.00. 
Vi går tillsammans en kilometer rakt söderut från Stortorget i Växjö (ca 15 min promenad på 

gångvägen längs Växjösjön) till Strandbjörket, där det blir tillfälle att prova på aktiviteter för alla 

som naturslöjd, utomhusmat, småkrypsspaning och håvning. I samarbete med Studiefrämjandet 

erbjuder vi flera spännande alternativ anpassade efter deltagarnas ålder. Vi lagar lunch och fikar 

vid sjökanten. Vana ledare tar hand om gruppen. Oömma kläder rekommenderas! 

Vi går kl. 09.00 från Konserthuset och återkommer dit kl. 16.00. Kostnad: Vuxna 120 kr för 

material, fika och lunch, barn upp till 12 år 80 kr, barn under två år gratis. OBS! Barn under 7 år 

måste ha en vuxen i sällskap. Kontakt: Ulla Rundlöf, 0705-79 79 15. 

 

Huseby bruk och nationalparken Åsnen. Söndag 2 juni kl. 17.00-21.30. 
Gemensam bussfärd för att titta närmare på den blivande nationalparken i och runt Åsnen, söder 

om Växjö. Första stoppet gör vi på Huseby. Under tidig vår är Husebymaden ett utmärkt ställe att 

studera det rika fågellivet i området, men nu ägnar vi en stund åt bruksmiljön med intressant 

historia och ett Naturum som berättar om trakten. Vi fortsätter till naturreservatet i Bjurkärr med 

vidsträckt utblick över sjön. De äldsta träden är bortåt 250 år och här finns ett stort antal arter av 

vedinsekter, lavar och svampar, varav flera är ovanliga. Vi passar på att avnjuta kvällsfika vid 

sjökanten. På väg tillbaka till Växjö stannar vi till vid Naturskyddsföreningens egen fastighet, 

Osaby Säteri vid Vederslövssjön. Tillfälle att titta på herrgården och dess närmaste omgivningar i 

naturreservatet. Avresa kl. 17.00 från Växjö Konserthus. Hemkomst kl. 21.30 till Växjö 

resecentrum. Kostnad: 200 kr för bussresa och kvällsfika. Kontakt: Ulla Rundlöf, 0705-79 79 15. 
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Biparadiset i Bokhultet. Måndag 3 juni kl. 09.30-11.30. 
Biparadiset som skapades för bara 3 år sedan har redan blivit en succé med ett stort antal vilda bin, 

fjärilar och andra insekter. Det består av ett antal naturtyper med olika växter som drar till sig 

insekterna. Området genomkorsas av stigar som gör att det går bra att ta sig fram även med 

barnvagn och rullstol. Lämpligt även för barn. Samåkning från Växjö resecentrum kan ordnas vid 

behov mot en avgift av 20 kr. Ingen kostnad utöver transport.  

Kontakt: Uno Pettersson, 0470-75 17 34. 

 

Linnés landskap i Råshult. Måndag 3 juni kl. 12.30-18.00. 
Bussresa från Växjö till Linnés födelseplats Råshult där vi gör en guidad tur i Linnés landskap. 

Välkomna att ta del av det som Carl von Linné själv så målande beskriver: ” Ängarne likna mer de 

härligaste lundar och blomsterrikaste trägårdar, än det de själva äro, så att då man här sitter om 

sommarrtiden och hörer gökens samt de andre många särskilte fåglars sång, insekternas pipande 

och susande, och tillika ser på de lysande och präktigt målade blommor kan man icke annat än 

hissna vid Skaparens så präktiga inrättning". Trädgårdscafé finns för den som önskar fika och 

lättare måltider. Avresa kl. 12.45 från Växjö resecentrum. Hemkomst kl. 18.00 till Växjö 

resecentrum. Kostnad: 160 kr för bussresa och guidning. Kontakt: Ulla Rundlöf, 0705-79 79 15. 

 

Naturnatt i Bokhultet. Onsdag 5 juni kl. 20.00-24.00. 
Vi går först en runda då vi tittar på blommor, insekter och annat spännande. Vi njuter av 

fågelsången som under kvällen tystnar alltmer efterhand som skymningen sakta sänker sig. Som 

avslutning blir det nattfåglar, fladdermöss och kanske nattfjärilar om vädret är lämpligt. Ta med 

fika och varma kläder. Samling: Parkeringen, Biparadiset i Bokhultet kl. 20.00.  

Ansvariga: Uno Pettersson, 0470-75 17 34 och Tobias Ivarsson, 0472-761 67 eller 0730-79 37 98. 

Samarrangemang med Kronobergs insektsförening. 

 

Botanisk exkursion till södra Halland. Torsdag 6 juni (nationaldagen) kl. 08.00. 
Under ledning av lektor Torbjörn Lindell besöker vi Mästocka ljunghed där man genom 

regelbunden bränning och bete försöker bevara den högintressanta floran och vegetationen. Vi 

hoppas även hinna med ytterligare ett par lokaler med botaniska sällsyntheter. Medtag matsäck, 

stövlar, lupp och flora. Föranmälan till exkursionsledaren på tel. 0730-45 15 36 senast den 3/6. 

Samling: Katedralskolans parkering kl.08.00. Samarrangemang med Naturvetenskapliga 

föreningen. 

 

De vilda blommornas dag i Osaby naturreservat. Söndag 16 juni kl. 09.00-12.30. 
Osaby på försommaren är alltid lika spännande och inspirerande för alla blomstervänner. Vi går en 

lätt runda på ca 2 km och tittar på växter i olika biotoper. Ta med fika samt flora och lupp om du 

har. Samling: Reservatsparkeringen Osaby kl. 09.00. Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-75 17 34. 

 

Ängens dag. Slåtter på Tussudden. Söndag 4 augusti kl. 09.00-14.00. 
Nu är det dags för den årliga slåttern av vår äng. Det är viktigt att vi blir så många som möjligt så 

att arbetet blir roligt och vi blir fort färdiga. Alla är välkomna oavsett om man har lie och räfsa 

eller inte. Ta gärna med en vän i år. Föreningen bjuder på mat och vi vill att du anmäler dig senast 
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den 1.8 om du vill äta. Samling: Parkeringen vid Norrtull kl. 09.00 för samåkning eller åk direkt ut 

till Tussudden. Ansvariga: Uno Pettersson, 0470-75 17 34 och Ingemar Henriksson, 0470-274 44. 

 

Guidning i Biparadiset. Söndag 11 augusti kl. 10.00-12.00. 
Nu är det dags att titta på sensommarens kryp i Biparadiset. Vi hoppas hitta bl.a. bin, fjärilar, 

gräshoppor, bärfisar och trollsländor. Kommunekolog Lars Andersson och biolog Tobias Ivarsson 

guidar. Samling: Parkeringen, Biparadiset kl. 10.00. Kontakt: Tobias Ivarsson, 0472-761 67 eller 

0730-79 37 98. 

 

Vargen kommer. Onsdag 21 augusti kl. 19.00-21.00. 
Fakta och folktro om varg med Per Gustavsson, Sagomuséet, och Ulla Rundlöf, 

Naturskyddsföreningen. Samling: Vid Karins sten intill väg 25 mellan Alvesta och Ljungby. Tag 

gärna med matsäck och något att grilla! Arrangör: Naturskyddsföreningen Kronoberg och 

Sagomuséet. Kontaktperson: Ulla Rundlöf, 0705-79 79 15. 

 

Höstfest på Osaby. Söndag 8 september kl. 10.00-15.00. 
Välkommen till detta populära, årliga, evenemang. Det kommer att finnas barnaktiviteter, 

guidningar och ett stort antal föreningar som visar upp sin verksamhet. Det kommer också att 

finnas utställare som säljer lokalt, närproducerade och ekologiska produkter. Här finns något för 

alla åldrar. 

 

Cykeltur Växjö runt. Onsdagen 11 september kl. 18.00. 
Vi cyklar en del av rundan. Start blir vid korsningen Söderleden-Gamla Bäckaslövsvägen 

(Tekniska förvaltningen) kl. 18.00. Vi cyklar sedan norrut på ”Växjö runt” till Stora Pene. Därifrån 

valfri väg tillbaka. Räkna med ett par timmar. Medtag fikakorg. Vi njuter av naturen. Väl mött. 

Ansvarig: Börje Svensson, 0470-621 17.  

 

100 % ekologiskt. Miljövänliga veckan. V. 40, 30 september-6 oktober. 
Under 2013 handlar miljövänliga veckan om ”100 % ekologiskt kan mätta världen”. Under 

miljövänliga veckan vill vi att fler svenskar tar steget och börjar välja ekologiskt oftare. Börja byta 

fem varor till ekovaror. Mejeriprodukter som mjölk, fil och yoghurt som är både tillgängligt och 

billigt, bananer, russin, kaffet; svenskarnas favoritdryck kaffe som besprutas hårt, potatis som 

besprutas mest här i Sverige, och till sist; prova lite ekologiskt kött – kanske nötfärs eller falukorv. 

Vi kommer att jobba med miljövänliga veckan och vill nå så många människor som möjligt. Har 

du idéer eller vill hjälpa till under miljövänliga veckan så anmäl intresse till Lotta Svensson, 0470-

266 62. 

 

Mossor och lavar i Skårtaryds urskog. Söndag 27 oktober kl. 09.00-13.00. 
Skårtaryds urskog visar sig från sin bästa sida då höstfukten har lagt sig över mossor och lavar 

som täcker såväl marken som block och döda trädstammar. Vi lär oss känna igen de vanligaste 

arterna. Ta med fika. Samling: Parkeringen vid Norrtull kl. 09.00 eller parkeringen i Skårtaryds 

urskog kl. 09.30. Vägbeskrivning: Väg 23 mot Åseda. Sväng höger mot Spångaberg innan 

avtagsväg mot Skårtaryd.  Följ skyltar mot Skårtaryds urskog och parkering. Ansvariga: Per 
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Darell, 072-508 66 86 och Uno Pettersson, 0470-75 17 34. Samarrangemang med Alvesta 

naturskyddsförening. 

 

 

 

Vill du vara ute i naturen med andra familjer? 

 

Välkommen att upptäcka naturen med NATURSNOKARNA 
 

Rädda en groda, följ ett rävspår, gå på insektssafari eller håva smådjur i sjön – gå med i 

Natursnokarna! Natursnokarna är vår barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna upptäcker 

naturen tillsammans. Vi gör utflykter och lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och 

undersöka. Vi som engagerar oss i det här hälsar er hjärtligt välkomna! Kontakta oss om ni vill 

vara med! 

 

Ansvariga: Elias Ahlström, 073-390 54 15, Elmina Bergstrand, 070-147 91 65 och Patrik Nilsson, 

073-802 88 64. 
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Programgruppen 
Vi är tacksamma om du hör av dig med synpunkter på våra aktiviteter samt kommer med förslag 

på nya utflyktsmål. Programgruppen : Uno Pettersson 0470-75 17 34, Börje Svensson 0470-621 

17 och Patrik Nilsson 073-802 88 64. 

 

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

 

Kontaktinformation Styrelsen 2013-2014   

 

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

 

Funktion Namn Adress Telefon E-post (se anmärkning) 

Arbetsutskottet 

Programgruppen 

Uno Pettersson Vårlöksvägen 7 

352 51 VÄXJÖ 

0470-75 17 34 

070-588 56 14 

uno_p$@hotmail.com 

Arbetsutskottet Anders 

Andersson 

Hovgårdsvägen 14 

352 44 VÄXJÖ 

0470-106 17 

072-932 29 52 

anders_a$@hotmail.com 

Arbetsutskottet 

Kassör/Programgruppen/
Red. Nötväckan 

Patrik Nilsson Trängsled Lillegård 3 

355 95 TÄVELSÅS 

0470-680 27 

073-802 88 64 

patrik79_1$@hotmail.com 

Sekreterare Kerstin Allvin  Öpestorp NYHEM 

360 32 GEMLA 
 

0470-678 67 

072-310 69 14 
 

kerstin.allvin$@vofab.vaxjo.se 

 
 

 Lotta 

Svensson 

Lillestadsvägen 77 

352 43 VÄXJÖ 

0470-266 62 tessla22$@hotmail.com 

 Eva 
Sahlström-

Malmberg 

Alpgatan 21 
352 41 VÄXJÖ 

0470-311 65 
073-084 60 45 

eva.sahlstrom-
malmberg$@ltkronoberg,se 

 Elias Ahlström Minnesotavägen 31 

352 49 VÄXJÖ 

073-390 54 15 elias_ahlstroem$@hotmail.com 

Hemsidan Martin 

Andersson 

Vallgatan 2A/1101 

352 34 VÄXJÖ 

070-682 63 89 martin.andersson$@yahoo.se 

 Mårten 

Västerdal 

Seminarievägen 30A 

352 38 VÄXJÖ 

076-278 19 29 marten.vasterdal$@mail.com 

Suppleant 

Postmottagare 

Programgruppen 

Börje 

Svensson 

Unaman, Kronoberg 

352 63 VÄXJÖ 

0470-621 17 borje.svensson$@folkbildning.net 

Suppleant Elmina 
Bergstrand 

Skyttegatan 21 
352 41 VÄXJÖ 

070-147 91 65 elmina.bergstrand$@hotmail.com 

Suppleant Emelie 

Svensson 
G:a Norrvägen 11C  

352 43 VÄXJÖ 

073-645 33 02 aemeliekarin@gmail.com 

Suppleant Karin Jadefors 
Lindberg 

Magistervägen 9 
352 63 VÄXJÖ 

0470-620 76 kali.mv9$@telia.com 

Suppleant Jonas Lööf Långa gatan 51 

352 59 VÄXJÖ 

070-655 07 71 jonas$@kjl.se 

Suppleant Per-Anders 
Persson 

Rinkaby 22  
355 95 TÄVELSÅS 

0470-864 62 quartus$@hotmail.com 

http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/kronoberg/vaxjo/

