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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. Om du har egen räfsa så ta med den.

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull eller åk direkt till 
ängen. 

Ansvarig: Uno Pettersson.

Fagning på Tussudden 
Söndag 10 april kl. 09.00

Klädbytardag 
23 april kl. 13-17

Plats: Lillestadsvägen 99 , 
Kvarterslokalen Slånbäret

Ansvarig: Lotta Svensson

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. Den här dagen kan du 
också byta saker. Alla är välkomna!



Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Alvesta reser vi 
till ett vårfagert Blekinge med nyutslagna bokskogar och 
blomstrande ekhagar där vi utforskar vårfloran och 
kulturlandskapet.  Vi börjar med att besöka det vackra 
eklandskapet nära Johannishus öster om Ronneby. Resan 
fortsätter sen åt sydost ner mot Almö och Tromtö, med 
bokskogar och öppna strandängar. 

För oss som bor i inlandet lockar ju alltid havet så vi beger 
oss ner till Lindö udde med sin obrutna horisont. Där tittar vi 
på fåglar och studerar havsstrandängarnas speciella flora i 
närheten. I den här delen av Blekinge finns det dessutom 
gott om säl.
Vi äter ute i fält så ta med mat för hela dagen. 

Bussresa till Blekinge 
Söndag 15 maj kl. 9-18

Anmälan senast 8 maj med
e-post till
vaxjo@naturskyddsforeninge
n.se Se vidare vår hemsida!

Ansvarig : Uno Pettersson

Pris: Om vi blir 40 personer 
blir priset 200 kr. Vid färre 
deltagare blir det lite dyrare.

Avresa från parkeringen vid 
Norrtull. Kl 09.00.

Vi tittar på fåglar, blommor, fjärilar och andra insekter. Vi 
passar också på att gräva upp de lupiner som växer utefter 
sjöstranden och som hotar att förkväva annan växtlighet. Ta 
med hacka eller spade om du har, samt fika. 

Samling: Parkeringen vid 
Hemköp, Fagrabäck.

Ansvarig: Uno Pettersson.

Lilla Attsjön tillsammans med Lessebo naturskyddsförening 
Onsdag 1 juni kl. 17:30

Vi går en runda på ca 2 km med start vid slottet. Utefter 
Skirvikens strand tittar vi på vattenblink, klotpyrola, 
ekorrbär, bäckveronika och blommande tranbär. Uppe i 
Bolet förväntar vi oss slåttergubbe, svinrot, jungfrulin och 
många olika gräs och ormbunkar.  Ta med fika.

Samling vid Teleborgs slott. 

Ansvarig : Uno Pettersson

De vilda blommornas dag. Teleborgs naturreservat 
Söndag 19 juni kl. 09:00

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 den 11 augusti om du vill äta. 

Slåtter på Tussudden
Söndag  14 augusti.  kl. 09.00-13.00.  

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull kl. 09.00 för 
samåkning eller åk direkt ut 
till Tussudden. 

Ansvarig: Uno Pettersson 
070-588 56 14.

.
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Stoppa överfisket! Föredrag om fisket i våra hav
Måndag 10 oktober kl. 18:00

Plats.IOGT-NTO, 
Sigfridssalen. 

Ansvarig: Yvonne Teleberg

Världshaven töms av ett fåtal dominerande fiskeflottor, 
ekosystem kollapsar och situationen hotar miljarders 
människors tillgång till mat. Vi vill hjälpa till att sprida 
information och skapa opinion tillsammans med 
riksföreningen. En representant från 
Naturskyddsföreningen föreläser och ger fördjupning i 
ämnet. Diskussion och fika efteråt. 

Skräpplockning vid Tallgården
Söndag 23 oktober kl. 10 - 13

Plats: Tallgården, Hjalmar 
Petris väg 4, Växjö. 

Ansvarig: Lena Loren

Vi hjälper naturen genom att plocka skräp i området runt 
Tallgården. När vi plockat färdigt, fikar vi i Tallgårdens
kafeteria och samtalar om betydelsen av återvinning för 
både människor och miljö. Naturskyddsförening bjuder.                                                                        

Småländska kontinuitetsskogar. Tobias Ivarsson berättar och visar 
bilder Måndag 14 november kl 18.00 

Plats: IOGT-NTO. 
Sigfridssalen.

Ansvarig: Lena Lorén.

Tobias är naturvårdsbiolog och arbetar som egen 
företagare. Tobias har gedigen kunskap i de flesta områden 
gällande natur och naturvård. Ikväll berättar han om sitt 
arbete med kontinuitetsskogar i Småland. Det kommer bland 
annat att handla om kalkbarrskogar, sandtallskogar och 
kalkbokskogar.  

Lagningsverkstäder varannan torsdag 
21/4-19/5 och 25/8-1/12, jämna veckor kl. 17- 20

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

Ansvarig: Lotta Svensson.

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

Klädbytardag 
1 oktober(preliminärt) kl 13-17

Lillestadsvägen 99 , 
Kvarterslokalen Slånbäret

Ansvarig: Lotta Svensson

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. Den här dagen kan du 
också byta saker. Alla är välkomna!

En möjlig skogsutflykt
Söndag 2 oktober

Ansvarig: Uno Pettersson.Information kommer på hemsidan.



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

Arbetsutskottet

Programgruppen

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

Ledamot

Programgruppen

Eva Sahlström-

Malmberg

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

Ledamot

Sekreterare

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 Christer Petersson 070-618 43 80 cpetersson121@gmail.com

Ledamot Jan Alldén 070-303 71 38 allden.jan@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 Maria Nilsson 073-182 01 82 maria.nilsson.cm@gmail.com

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

Suppleant Peter Kraft 072-314 88 49 peter@kraft.se

Suppleant Roger Liljedahl 070-375 92 68 simba_rn@hotmail.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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