



  

 

Nötväckan

PROGRAM  
APRIL -  NOVEMBER 2018

Fotografi av Kjell-Åke Fredriksson



April

REPARERA MERA  
ONSDAG 11 APRIL KL 15-18  |   ETC BOKCAFÉ,  KLOSTERGATAN 9 

Vi lagar textilier tillsammans. Ta med dig dina håliga sockor, spruckna byxor m.m. och laga dem 
i sällskap med andra. Kunskap och goda råd om hur finns på plats. Lotta Svensson, Inger Stark 
och Britt-Sofi Falk bidrar med sin erfarenhet. Visst lagningsmaterial och symaskin kommer att 
finnas. Arrangemanget är kostnadsfritt men du kan bidra genom att köpa fika på plats. Kaféet 
kommer ladda med soppa, mackor, kakor och kaffe såklart!

KLÄDBYTARDAG PÅ SLÅNBÄRET 
LÖRDAG 14 APRIL KL 13-17  |   LILLESTADSVÄGEN 99  |   LOTTA SVENSSON, 0470-26662 

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.

FAGNING PÅ TUSSUDDEN 
SÖNDAG15 APRIL KL 09  |   PARKERINGEN VID NORRTULL el ler  ÅK DIREKT TILL TUSSUDDEN  
INGEMAR HENRIKSSON 0470-27444  |   UNO PETTERSSON 070-5885614 

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!

VÅRBLOMMOR OCH VILDA BIN I  BIPARADISET  
LÖRDAG 21 APRIL KL 09  |   PARKERINGEN VID BIPARADISET  |   UNO PETTERSSON, 070-5885614 

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.

SY- OCH TOVNINGSKVÄLL PÅ SLÅNBÄRET 
TISDAG 24 APRIL KL 17-21  |   LILLESTADSVÄGEN 99  |   LOTTA SVENSSON, 0470-26662 

Lotta Svensson, textillärare visar hur du kan sy kasse o tygpåse av tex jeans och gardiner, virka 
en fruktpåse av en grytlapp, hur du lagar jeans , sockar, vantar och syr keps, sadelskydd, mössa, 
soffhund, nyckelring av en stickad tröja. Du kan också karda ull och tova sittdyna, boll mm. 
Material finns på plats. Du kan även ta med egna projekt tex lagningar och stickning.  

Kostnad: 50 kr (fika och material ingår).

LÄNSFÖRBUNDETS ÅRSSTÄMMA  
SÖNDAG 29 APRIL KL 10 

Stämman hålls i år på Naturskyddsföreningens gård Osaby strax söder om Växjö. Det blir 
sedvanliga stämmoförhandlingar, lunch och utflykt i naturen. Detta är intressant också för dig 
som inte är med i styrelsen. Är du intresserad att åka, kontakta någon i styrelsen.



Maj

TOVNINGSKVÄLL PÅ SLÅNBÄRET 
MÅNDAG 7 & 21 MAJ  KL 17-21  |   LILLESTADSVÄGEN 99  |   LOTTA SVENSSON, 0470-26662 

Alla välkomna att prova på. Lotta visar hur du kan karda svensk fårull och sen tova sittdyna, boll, 
äggvärmare, nyckelring, sulor, höna mm. Kostnad: 50 kr (fika och material ingår).

VÅRVANDRING VID KNUTSGÅRD 
MÅNDAG 7 MAJ KL.  18  |   SAMLING VID KNUTSGÅRD |  UNO PETTERSSON, 070-5885614 

En kvällspromenad  under de nyutslagna träden i Teleborgs naturreservat där vi njuter av 
fågelsång och tittar på vårblommor. Från Teleborgsvägen söder om Raskens rondell går en liten 
väg till Knutsgård, där vi möts.

BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG 
TISDAG 22 MAJ KL.  18:30–23:00  |   MÖRHULT VÄSTREGÅRD 1,  VISLANDA el ler  PARKERINGEN VID 
NORRTULL KL.  18  |   JOHAN MARAND, 076-146 09 36  |   ALVESTA@NATURSKYDDSFORENINGEN.SE 

Vi går först i en våräng med granspira. Därefter genom kohage, aspdunge och ekhage ner till 
Mörhultssjön för att spana efter fåglar och lysa efter större vattensalamander. Sedan lyssnar vi 
med ultradetektor efter fladdermöss. Det går bra att ansluta och avvika som man önskar under 
kvällen. Följ med på en inspirerande kväll tillsammans med Alvesta Naturskyddsförening.  

Ta med stövlar, lupp, kikare, ficklampa, fika.

Foto: Daniel Mallwitz

mailto:alvesta@naturskyddsforeningen.se


INVIGNING AV NATIONALPARKEN ÅSNEN 
FREDAG 25 MAJ 

Under hela veckan 21 – 27 maj kommer det att vara guidningar och andra aktiviteter i 
nationalparken. Information kommer att finnas på Länsstyrelsens hemsida och i media.

RESA TILL BJÖRKELUND, SIMLÅNGSDALEN |  SÖNDAG 27 MAJ. 08:30 
EVA MALMBERG, 073-0846045  |   KARIN SAHLSTRÖM, 076-6279383  |   MER INFO NEDAN 

Björkelund – en oas och en plats där mångfalden styr. Den gamla gården ägs av Hallands 
Naturskyddsförening, som sköter om ägorna  bestående av naturbetesmark, hedmark, skog, 
ängsmark och ett boningshus med anlagd trädgård. Genom området går en 2,5 km lång 
markerad naturstig.  

Ebba Werner med vänner tar emot oss och berättar om Björkelund och ger oss en guidad 
rundvandring.  Ett försök att återskapa ett hedområde pågår för fullt med stöd av länsstyrelsen. 
Där finns nu bland mycket annat, små områden med hårginst, Hallands landskapsblomma. 
Medtag matsäck för hela dagen och kläder efter väder. 

Avresa: Norrtullskolan i Växjö kl 8:30. Folkets Hus Alvesta kl 9:00. Åter i Växjö ca 18:30 
Kostnad 200kr för medlemmar, 300kr för icke medlemmar (under 15 år halva priset). Bussresa 
och guidning ingår i priset.  Arrangör: Naturskyddsföreningen i Alvesta och Växjö  

Anmälan senast den 16 maj till alvesta@naturskyddsforeningen.se  
Betala samtidigt in avgiften till Växjö-kretsen bg 5158-7178, ange namn + Björkelund.

Juni

TOVNINGSKVÄLL 
MÅNDAG 4 JUNI  KL 17-21  |   LILLESTADSVÄGEN 99  |   LOTTA SVENSSON, 0470-26662 

Alla välkomna att prova på. Lotta visar hur du kan karda svensk fårull och sen tova sittdyna, boll, 
äggvärmare, nyckelring, sulor, höna mm. Kostnad: 50 kr (fika och material ingår).

DE VILDA BLOMMORNAS DAG, NOTTERYD 
SÖNDAG 17 JUNI KL 09  |   PARKERINGEN I  NOTTERYDS NATURRESERVAT  
UNO PETTERSSON 070-588 56 14 

Vi besöker Notteryds naturreservat där den gamla skjutvallen har förvandlats till en blomsterrik 
äng. Sen tar vi stigen till Tussudden som är Naturskyddsföreningens slåtteräng, där det blommar 
för fullt vid den här tiden. Ta med fika, lupp och flora.

Augusti

SLÅTTER PÅ VÅR ÄNG TUSSUDDEN |   
SÖNDAG 12 AUGUSTI KL 09-13  |   PARKERINGEN VID NORRTULL el ler  ÅK DIREKT TILL TUSSUDDEN 
INGEMAR HENRIKSSON 0470-27444  |   UNO PETTERSSON 070-5885614 

Alla är välkomna att delta i slåttern på vår fina äng. De som inte är vana att hantera en lie kan 
hjälpa till genom att räfsa. Föreningen bjuder på mat vi vill därför att du anmäler dig senast 
torsdag 9 augusti om du vill äta. Ta med lie eller räfsa om du har.

mailto:alvesta@naturskyddsforeningen.se


MILJÖVÄNLIGA VECKAN 
VECKA 40 

Årets tema för miljövänliga veckan är ”Ta vara på det du har”. Vi vill inspirera till att konsumera 
mindre och mer hållbart. Information om våra aktiviteter under miljövänliga veckan kommer att 
finnas på hemsidan och på Facebook.

HÖSTVANDRING I  GÅTAHULTSSKOGEN |  SÖNDAG 7 OKTOBERKL. 09.00 
SAMLING/PLATS  |   UNO PETTERSSON, 070-5885614 

I Gåtahult mellan Ingelstad och Hovmantorp finns ett spännande skogsområde med  myrar, 
bergbranter och och gammal granskog. Här tittar vi på de speciella växterna i myr och skog och 
spanar efter skogsfåglar. Om det inte har varit alltför torrt hoppas vi också få se en mängd 
svampar. Vi går en runda på ca 3 km. Stövlar eller kängor rekommenderas.

September

SKOGSEXKURSION I  OSABY |  SÖNDAG 16 SEPTEMBER KL.  09:00 
RESERVATSPARKERINGEN I  OSABY  |   UNO PETTERSSON, 070-5885614 

Osaby säteri som ägs av Naturskyddsföreningen har en omväxlande natur  med skogar, kärr, 
hagmark, eklandskap och sjöstränder. Den här dagen kommer vi speciellt att titta på skogen och 
prata om hur den bör skötas för att öka de biologiska värdena.

November

I  MORGON - EN OPTIMISTISK DOKUMENTÄR OM VÅRT KLIMAT 
ONSDAG 7 NOVEMBER KL 18.30  |   VICTORIA-SALEN,  IOGT-NTO  
EVA MALMBERG, 073-0846045.  

Klimatet är i förändring. Men istället för att visa ”det värsta  
som  kan hända”-scenarion fokuserar denna dokumentär  
på människorna som kommer med lösningar, förslag och  
åtgärder. Vi får möta människor från olika länder och tre  
kontinenter som ägnar sina liv åt att rädda vår planet.  
Efteråt blir det fika och diskussion. 

Film av Cyril Dion & Mélaine Laurent.

Oktober
Foto: Kjell-Åke Fredriksson



K O 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 7 - 2 0 1 8

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 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

Ledamot  
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 Madeleine Johansson 073-254 64 51 trulsdotter@post.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

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. 
 

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. 

Post skickas till:  Mårten Västerdal, Sofiebergsvägen 13, 352 43 VÄXJÖ  

GE OSS KRAFT 
ATT FÖRÄNDRA! 

PG 901909-2
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