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För att minimera smittorisken är det viktigt att vi håller avstånd både inom och utomhus.
Samåkning rekommenderas bara med personer inom det egna hushållet och andra som man umgås med 
regelbundet. Detta under förutsättningen att ingen som har förkylningssymtom följer med. På vissa av 
aktiviteterna tvingas vi under rådande omständigheter begränsa deltagarantalet. För att bli garanterad 
en plats vill vi därför att du anmäler dig till den som är ansvarig.

Viktig information!

Detta projekt syftar till att öka vår kunskap och förståelse för 
skogen och alla dess nyttor, för oss och för alla andra levande 
varelser. Under resten av 2020 och under 2021, kommer ett antal 
föreläsningar och exkursioner att anordnas, som fokuserar på olika 
aspekter inom skogen. 

Skogsprojektet.

Genomförs i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i 
Alvesta. 

För mer information se 
föreningarnas hemsidor.

Christer Johansson sitter i BirdLife Sveriges styrelse som 
skogsansvarig. Han har jobbat med skogsfrågor inom BirdLifeoch 
Göteborgs ornitologiska förening de sista 15 åren. Har även sysslat 
med artskyddsfrågor i skogen. Han tänker prata om vad som 
kännetecknar bra och dåliga skogar för fåglar, lite om hur det går 
för skogsfåglarna, vilka fåglar som är intressanta som indikatorer 
för skogens tillstånd samt vad som krävs för att få fågelrikare 
skogar. Han kommer också beröra hur vi som föreningsaktiva kan 
påverka utvecklingen i skogen samt specifika tips på hur detta kan 
göras i de småländska skogarna.

Plats: Galaxen, Stadsbiblioteket. 

Anmälan görs till Uno 
Pettersson 070-5885614 senast 
20 november.

Skogens fåglar . Christer Johansson Birdlife Sverige. 

Måndag 23 november kl. 18:00.

Kantarellmussling i  Bokhultet. Foto Uno P.



Detta blir en vandring på 3-4 km och vi håller oss i Växjös närhet. 
Eftersom vi har ett skogsprojekt blir temat skog även för denna 
exkursion och vi tittar på skogar av olika ålder och 
sammansättning. Vi får också möta en del av de växter och djur 
som lever där. Ta med fika. 

Samling. Parkeringen vid 
Norrtull. 

Ansvarig: Uno Pettersson, 070-
5885614

Vintervandring med Uno.

Söndag 17 januari kl. 09.00

Amanda Tas är fil mag i miljövetenskap och ideell naturvårdare.
Föreläsningen äger rum i Alvesta. 

Lokal meddelas senare. Anmälan 
senast 21.januari till Per Darell

Skog, klimat och biobränslen med Amanda Tas.

Måndag 25 januari. kl. 18.30 

Linda  är sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen och 
jobbar med projekt vitryggig hackspett samt är samordnare för 
skogsnätverket. Hon kommer redogöra för hur 
Naturskyddsföreningens rikskansli arbetar med skogsfrågor och 
hur det arbetet kan stötta lokalt skogsengagerade runt om i landet. 
Dessutom kommer hon att tala om vilken betydelse våra lövskogar 
har för den biologiska mångfalden och varför vi har så lite löv i 
dagens skogar. Särskilt fokus kommer vara på hur förekomsten av 
ek har förändrats i landskapet sedan 1950-talet och vad som har 
orsakat denna förändring.

Linda Petersson berättar om lövträdens betydelse i skogen. 

Måndag 8 februari kl. 18:00  

Plats: IOGT-NTO, Sigfridssalen. 

Anmälan om deltagande görs 
till Eva Salhström-Malmberg tel. 
073-0846045 senast 7 februari

Nyfiken på geologi. 

Tisdag 9 mars kl. 18.30. 

Plats: Viktoriasalen, IOGT-NTO, 
Vattentorget, Växjö. 

Anmälan senast 6 mars till Uno 
Pettersson tel. 070-5885614

Anders Rapp har nyligen kommit ut med boken Nyfiken på geologi. 
Ikväll berättar han om dess tillblivelse och om den fascinerande 
geologin - en del av vår natur. Vi får följa med på en landskapsresa 
från Skåne till Lappland och möta några av de 150 platser som 
beskrivs i guideboken. Vågiga stenhällar, märkliga uddar, bäck som 
försvinner, marmorgrotta, berg med elefanthud. Det är också 
möjligt att köpa boken. 

Årsstämma.

Tisdag 9 mars kl. 19.30 

Plats: Viktoriasalen, IOGT-NTO.Nu är det åter dags att sammanfatta året som gått och att välja en 
ny styrelse. Det är mycket viktigt att just du kommer och gör din 
röst hörd.
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 24 
februari. De kan skickas på vaxjo.naturskyddsforeningen.se. 



Vårexkursion. 

Söndag 14 mars kl. 09.

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull. 

Anmälan till Uno Pettersson, 
070-5885614.

Förhoppningsvis har det blivit lite vårväder och vi räknar med att 
en del flyttfåglar har anlänt. Tidiga vårblommor hoppas vi också få 
se. Det blir en utflykt i Växjös närhet. Ta med fika. 

Skräpplockningsdag. 

Söndag 28 mars kl. 10.00 - ca 12.00

Samling: Vid ingången till 
Tallgården, Hjalmar Petris väg.

Anmälan om deltagande görs 
senast 26 mars till Lena Loren, 
076 1363225.

Hjälp naturen och plocka skräp med oss! När vi plockat färdigt 
avslutar vi med gemensam fikastund. Naturskyddsföreningen 
bjuder. Vi plockar längs cykelvägarna i Araby.

Fagning på Tussudden.

Söndag 11 april kl. 09.00

Samling: Parkeringen vid Norrtull 
eller åk direkt till ängen. 

Ansvarig: Uno Pettersson, 070-
5885614

Vi är mycket stolta över vår slåtteräng, men för att den skall fortsätta 
att hysa ett rikt växt- och djurliv krävs det hårt arbete. Därför är det 
viktigt att vi blir många som ställer upp den här dagen och hjälper till 
med att räfsa rent från gräs, löv och kvistar.. 

Klädbytardag. 

Lördag 17 april kl. 13.00-17.00

Plats: Slånbärets kvarterslokal, 
Lillestadsvägen 99.

Ansvarig: Lotta Svensson, 0470-
266 62, 0474-350 20.

Har du tröttnat på slit och släng-trenden?
I så fall 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. 



FUNKTION NAMN TELEFON E-POST 

Arbetsutskottet

Programgruppen

Uno Pettersson 070-588 56 14 uno_p@hotmail.com

Ledamot

Programgruppen

Eva Sahlström-Malmberg 073-084 60 45 malmberg.eva@gmail.com

Arbetsutskottet

Kassör

Lars Carlsson 0707-19 41 00 larsolof.carlsson@gmail.com

Ledamot

Sekreterare

Kerstin Allvin 0470-678 67

072-310 69 14

kallvin61@gmail.com

Ledamot Lotta Svensson 0474-350 20 tessla22@hotmail.com

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

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

Ledamot

Programgruppen

Lena Lorén 076-136 32 25 lena.loren@telia.com

Ledamot Lennart Adell Kind 076-104 08 40 lennart.adell.kind@gmail.com

Suppleant Moa Fjällborg Tulek 070-725 66 18 moa_fjallborg@hotmail.com

Suppleant Nina Giacomelli 073-330 17 94 nina.giacomelli@gmail.com

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

Suppleant Linda Wigh 070-399 55 55 Linda.wigh@telia.com

Suppleant Christer Petersson 070-6184380 christer-p@telia.com

POSTADRESS:

Uno Pettersson
Vårlöksvägen 7
352 51 Växjö

KONTAKTINFORMATION STYRELSEN 2020

Växjö

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/

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. 

PROGRAMGRUPPENVÄXJÖKRETSENS HEMSIDA

Bli medlem i Naturskyddsföreningen! Enklast 
på naturskyddsforeningen.se/medlem.

Bidrag till kretsens verksamhet tas emot på 
Bankgiro 5158-7178."
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