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NÖTVÄCKAN Växjö

Hur många är det som har sett vårt landskapsdjur? 
Förmodligen inte så många, eftersom uttern är ett skyggt 
djur som mest är aktiv om natten. Börje Gunnevik från 
Vetlanda har i många år spanat efter utter i våra 
småländska vattendrag. Ikväll kommer han att berätta och 
visa bilder om detta spännande djur. 

Börje Gunnervik föreläser om uttern, vårt landskapsdjur. 
Torsdag 25 november kl. 18.00.

Plats: IOGT-NTO, 
Viktoriasalen. 

Ansvarig: Uno Pettersson.

Vi visar hur du kan laga till exempel jeans eller stickat. Du 
kan också re-designa dina plagg. Kom och var kreativ.
Symaskiner och tyglappar kommer att finnas på plats.

Plats: Under Ekarna, Hofs 
Lifs, Kungsgatan 29. 
Dispontentvillan

Ansvarig : Lotta Svensson

Lagningsverkstad: Kom och laga dina kläder. 
Torsdag 25 november och 9 december. kl. 17–20.

Här trivs uttern. Foto Uno P.



Skårtaryds urskog nordost om Växjö är ett naturreservat 
med gammal barrskog där inget skogsbruk bedrivits under 
lång tid. Träden är därför uppemot tvåhundra år och många 
av dem är döda och faller efter hand. Mellan de stora 
lavbeklädda stenblocken slingar sig en stig fram som vi 
följer. Tofsmes, talltita, kungsfågel, nötskrika och spillkråka 
är några av de fåglar som håller till här hela året och som vi 
hoppas få syn på. Vedlevande svampar, mossor och lavar 
tittar vi på om det inte är för mycket snö. Ta med fika.

Samling: Parkeringen 
Norrtull kl. 09.00. 

Ansvarig: Uno Pettersson

Vinterexkursion till Skårtaryds urskog. 
Söndag 23 Januari kl. 09:00.

Biologen Sebastian Kirppu har jobbat med 
naturvärdesbedömningar och nyckelbiotopsinventeringar i 
den svenska skogen sedan 1996. Ikväll berättar han om hur 
den svenska skogens ekologiska situation ser ut efter att vi 
bedrivit kalhyggesskogsbruk i industriell skala under 60–70 
års tid. Sebastian kommer att prata och visa bilder på vad 
som hänt sedan kalhyggesbruket inleddes och vilka effekter 
det fått på livet i skogen.

Plats:IOGT-NTO, Sigfridssalen. 

Ansvarig: Uno Pettersson.

Hur står det till med den svenska skogen? Sebastian Kirppu föreläser. 
Måndag 14 februari kl. 18:00.

Passa på att lära dig mer om mossor och lavar, som är 
så viktiga för både den biologiska mångfalden och för 
klimatet!

Per Darell från Naturskyddsföreningen i Alvesta, som 
är mycket kunnig vad gäller mossor och lavar, håller 
en kurs som vänder sig både till nybörjare och de som 
har kunskaper sen tidigare. Vi besöker olika biotoper 
som myr, källkärr, barrskog och ädellövskog. En viktig 
del i kursen är att känna igen signalarter, dvs arter 
som visar att området har höga naturvärden.

Kursen besår av 2 exkursioner i fält, och 3 tillfällen 
inomhus med tillgång till mikroskop. Om gruppen 
önskar kan antalet träffar ökas. Fika medtages till 
exkursionerna.

Ta med lupp till varje tillfälle.

Kursen är kostnadsfri.

Max 12 deltagare.

Moss och lavkurs med Per Darell.
Tillfällen:

Tisdagen 1 mars kl 18.00 i 
Katedralskolan, samling vid 
huvudingången.

Söndagen 6 mars kl 9.00 ute, 
lokal meddelas senare

Tisdagen 8 mars kl 18.00 i 
Katedralskolan.

Söndagen 13 mars kl 9.00 
ute, lokal meddelas senare.

Tisdagen 15 mars kl 18.00 i 
Katedralskolan 

Anmälan på 
studieframjandet.se/75414 
eller till Lena Lorén senast 
15 februari.



Årsstämma.
Onsdag 9 mars kl. 19.30. 

Plats: IOGT-NTO, 
Viktoriasalen. 

Ansvarig: Lars Carlsson.

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. 

Mats Runeson föreläser om hur man anlägger och sköter en äng.
Onsdagen 23 mars kl 18.00. 

Plats: IOGT-NTO, Sigfridsalen 

Ansvarig: Lena Lorén.

Att göra om en del av gräsmattan till äng har många 
fördelar. Man behöver inte klippa varje vecka eller rensa 
ogräs och den blommar under hela säsongen. Dessutom 
hjälper man pollinerare och andra djur och gynnar därmed 
den biologiska mångfalden. Så är den ju vacker! Inger och 
Mats Runeson driver företaget Pratensis som producerar 
och säljer ängsfrö och ängsplantor. De arbetar också med 
rådgivning om anläggning och skötsel av ängar.

Fagning på Tussudden. 
Söndag 10 april kl. 09.00

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull eller åk direkt till 
ängen. 

Ansvarig: Uno Pettersson.

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. 

Anders Rapp berättar om sin geologi-bok.
Onsdag 9 mars kl. 18.30. 

Plats: IOGT-NTO, 
Viktoriasalen.

Ansvarig: Lars Carlsson

Anders 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. 



FUNKTION NAMN TELEFON E-POST 
Arbetsutskottet
Programgruppen

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

Arbetsutskottet
Kassör

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

Ledamot
Programgruppen

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

Ledamot
Programgruppen
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Malmberg

073-084 60 45 malmberg.eva@gmail.com

Ledamot
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Kerstin Allvin 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 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 070-618 43 80 christer-p@telia.com

Suppleant Maria Nilsson 073-182 01 82 maria.nilsson.cm@gmail.com

POSTADRESS:
Uno Pettersson
Vårlöksvägen 7
352 51 Växjö

KONTAKTINFORMATION STYRELSEN 2021

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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