


NÖTVÄCKAN  

VI TITTAR PÅ FÅGLAR I  VÄXJÖS NÄRHET  
SÖNDAG 26 NOVEMBER KL. 09.00

Vid den här tiden har flyttfåglarna dragit söderut, men det finns ändå 
många fåglar att titta på. Det kan vara stora flockar med gäss, fiskande 
storskrakar eller mäktiga havsörnar.  

Ta med fika.

Samling parkeringen vid 
Norrtull 

Uno Pettersson 
070-588 56 14

SYKVÄLL PÅ SLÅNBÄRET  
MÅNDAG 11 DECEMBER KL. 18.00-21.00

Passa på och sy t.ex julklappar. Lotta visar lagning av kläder och 
återbruk, t.ex. hur du syr en tygkasse av en gardin. Tyger och övrigt 
material finns. Det går också bra att ta med egna projekt. 

Kostnad: 50 kr (fika och material ingår). 

Slånbärets kvarterslokal, 
Lillestadsvägen 99  
 
Lotta Svensson 0470-26662.

VEGETARISK MATLAGNING MED EKO-KOCKEN ERIK MÅNELD  
MÅNDAG 15 JANUARI KL.17.30–21.30

Vi lagar mat tillsammans och avslutar kvällen med gemensam måltid. 

Medlem i Naturskyddsföreningen 150kr, ej medlem 200 kr.  
Betalas in på bankgro 5158-7178 senast 8 jan. 
Anmälan senast 8 jan: vaxjo@naturskyddsforeningen.se 

Slånbärets kvarterslokal, 
Lillestadsvägen 99. 

Eva Malmberg, 073-0846045

THE BORNEO CASE. FILM I  SAMARBETE MED FOLKETS BIO  
EN MÅNDAG I  FEBRUARI

En modern thriller om ett av vår tids största miljöbrott - skövlingen av 
Borneos regnskog. Med unikt material skildrar filmarna hur 
regnskogen försvann och  hur pengarna med hjälp av storbanker 
tvättades och miljardbelopp investerades i fastigheter. Under 5 år 
följde filmarna en grupp aktivister som kämpade mot skövlingen och 
undersökte vart vinsterna tog vägen. 	

Datum kommer att 
meddelas på hemsidan och 
på Folkets bio. 
 
Eva Malmberg,   
073-084 60 45

MEDLEMSBLAD & PROGRAM  
NATURSKYDDSFÖRENINGEN VÄXJÖKRETSEN

mailto:vaxjo@naturskyddsforeningen.se


STUDIECIRKEL OM VATTEN  
VARJE TORSDAG FRÅN 1 FEBRUARI (6 TRÄFFAR)

Naturskyddsföreningen i Växjö ordnar i samarbete med 
Studiefrämjandet en studiecirkel i det aktuella ämnet ”Vatten”. Cirkeln 
tar upp allt från vattenmolekylens innersta väsen till nya 
avloppsvattenlösningar, vatten som grundvatten och våtmarker. När vi 
har den naturvetenskapliga grunden ordnar vi en vattengrupp som 
anordnar föreläsningar, utflykter och studiecirklar. 

Ledare är till en början Lars Carlsson, naturintresserad kemist och 
ingenjör. Med gemensamma studier i gruppen kan vi komma 
närmare målet att veta allt om vatten.

Välj dagtid 14:00 eller 
kvällstid 18:30 med vissa 
möjligheter att hoppa 
mellan grupperna. 

Lars Carlsson,  
070-7194100 eller 
larsolof.carlsson@gmail.com 

Se också info på vår 
hemsida eller på Facebook

VINTERVANDRING MED UNO  
SÖNDAG 11 FEBRUARI KL. 09.00  

Målet för vandringen kommer att bestämmas då vi vet hur vintern ser 
ut. Om det  är  kallt och is på sjöarna kanske vi går ut till någon ö. Eller 
kanske det är djup snö så att vi kan titta på spår. Det kan också vara 
en blandning av höst och vår och då är det perfekt att titta på mossor 
och trädens knoppar. Ta med fika.

Samling parkeringen vid 
Norrtull  

Uno Pettersson,  
070-588 56 14.

VÅREXKURSION  
SÖNDAG 4 MARS KL. 09.00. 

De första flyttfåglarna  bör ha kommit och vi hoppas få möta dem i 
jordbrukslandskapet  
runt Uråsa och Jät. Sånglärka, tofsvipa och stare brukar vara på plats 
om det är snöfritt och marken inte är frusen. Ta med fika.

Samling parkeringen vid 
Norrtull  

Uno Pettersson, 
070-5885614. 

TEXTILKVÄLL PÅ SLÅNBÄRET.  
MÅNDAG 5 MARS, KL. 18.00-21.00

Alla är välkomna att prova på. Lotta visar lagning av kläder och 
återbruk, t.ex. hur man syr en tygkasse av en gardin. Tyger o övrigt 
material finns. (det går även bra att ta med egna projekt, stickning 
och dylikt) 

Kostnad: 50 kr (fika och material ingår).

Plats: Slånbärets 
kvarterslokal, 
Lillestadsvägen 99.  
 
Ansvarig: Lotta Svensson, 
0470-266 62

SKYDD AV HOTADE ARTER, FÖREDRAG AV PER EKERHOLM  
MÅNDAG 19 MARS. KL. 18.30

Per Ekerholm från Länsstyrelsen kommer att berätta om några hotade 
växt- och djurarter i länet och om det arbete som bedrivs för att rädda 
dem.

Studiefrämjandet, 
Residenset, ingång från 
Kronobergsgatan. Våning 2.

mailto:larsolof.carlsson@gmail.com





VÅRBLOMMOR OCH VILDA BIN I  BIPARADISET.  
LÖRDAG 21 APRIL KL. 08.00

Nu hoppas vi att sälgen blommar och att den lockar till sig mängder 
med bin och andra insekter. Sälgens blommor är fyllda med nektar 
och pollen som de nyss uppvaknade bina och fjärilarna behöver. Vi 
tittar också på vårblommor och fåglar.  

Ta med fika.

Samling: Parkeringen vid 
Biparadiset kl. 09.00. 

Uno Pettersson, 
070-5885614.

ÅRSSTÄMMA.  
MÅNDAG19 MARS 19:30

Välkommen till föreningens högsta beslutande organ, årsstämman. 
Nu är det återigen dags att utvärdera året som gått och välja en ny 
styrelse. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 5/3. 
Skickas till Mårten Västerdal, marten.vasterdal@gmail.com 

Studiefrämjandet, 
Residenset. Ingång från 
Kronobergsgatan.  

EARTH WEEK 19-24 MARS  

För mer information se kommunens hemsida och annonsering i lokalpressen.

FAGNING PÅ TUSSUDDEN.  
SÖNDAG15 APRIL KL. 09.00  

En av årets viktigaste dagar i föreningen är denna vårsöndag då vi 
räfsar rent på vår äng. Detta är viktigt för att gynna växterna och för att 
underlätta slåttern i augusti. Välkomna till en trevlig arbetsgemenskap 
där alla kan delta. 
 
Ta med fika. 

Samling parkeringen vid 
Norrtull kl. 09.00 eller åk 
direkt till Tussudden. 

Ingemar Henriksson, 
0470-27444  
Uno Pettersson, 
070-5885614.

KLÄDBYTARDAG PÅ SLÅNBÄRET  
LÖRDAG 14 APRIL KL. 13-17 

Har du tröttnat på slit och släng-trenden? Då är det här ett unikt 
tillfälle att förnya garderoben. Plocka fram kläder som är hela och 
rena men som du inte längre använder och byt till dig något som du 
tycker om.

Slånbärets kvarterslokal, 
Lillestadsvägen 99.  
 
Lotta Svensson,  
0470-266 62

mailto:marten.vasterdal@mail.com





KO N TA K T I N F O R M AT I O N  S T Y R E L S E N  2 0 1 6 - 2 0 1 7

Funktion Namn Telefon E-post
Arbetsutskottet  
Programgruppen Uno Pettersson

0470-75 17 34 
070-588 56 14 uno_p@hotmail.com

Arbetsutskottet Jenny Fogel 076-117 99 05 fogel-85@hotmail.com

Arbetsutskottet  
Postmottagare Mårten Västerdal 076-278 19 29 marten.vasterdal@mail.com

Kassör Lars-Olof Carlsson
021-35 21 42 
070-719 41 00 larsolof.carlsson@gmail.com

Sekreterare Kerstin Allvin
0470-678 67 
072-310 69 14 kerstin.allvin@vofab.se

Ledamot 
Redaktör Nötväckan Aline Kärrbäck 076-176 52 59 aline.karrback@gmail.com

Programgruppen
Eva Sahlström-
Malmberg

0470-311 65 
073-084 60 45 malmberg.eva@gmail.com

Ledamot Per Friman 072-243 94 40 frimans65@gmail.com

Ledamot Elmina Bergstrand 070-147 91 65 elmina.bergstrand@hotmail.com

Suppleant Patrik Nilsson 073-802 88 64 patrik79.pn@gmail.com

Suppleant Lotta Svensson 0470-266 62 tessla22@hotmail.com

Suppleant Inger Stark 070-509 93 81 inger_stark@telia.com

Suppleant Anders Andersson
0470-106 17 
072-932 29 52 anders_a@hotmail.com

Suppleant Johan Blomby 070-327 39 61 jblomby@gmail.com

Suppleant Elias Ahlström 073-390 54 15 elias_ahlstroem@hotmail.com

Suppleant Yvonne Teleberg 070-391 40 47 yvonneteleberg@hotmail.com

GE OSS KRAFT ATT 
FÖRÄNDRA! 
PG 901909-2 

VÄXJÖKRETSENS HEMSIDA 

Programmet finns att ladda ned på kretsens 
hemsida. På hemsidan kan du fortlöpande 
läsa om våra aktiviteter och få information 
om olika projekt i föreningen. Där finns 
också en hel del länktips och 
kontaktinformation till oss i styrelsen. 
 
http://vaxjo.naturskyddsforeningen.se/  

PROGRAMGRUPPEN 

Vi är tacksamma om du hör av dig med 
synpunkter på våra aktiviteter samt 
kommer med förslag på nya utflyktsmål.  

Kontaktuppgifter till programgruppen  
finns nedan. 
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