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NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

VÄXJÖKRETSEN
November 2022 – April 2023

NÖTVÄCKAN
V
ä
xjö

Kom och laga dina kläder. Vi visar hur du kan laga t.ex. 
jeans eller stickat. Du kan också redesigna dina plagg och 
sy julklappar. Kom och var kreativ. Symaskiner och 
tyglappar finns på plats. 

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

Ansvarig: Lotta Svensson.

Lagningsverkstad

Torsdag 1 December kl 17:00-20:00

Per Jiborn talar om skog, naturskydd och turism 

Måndag 5 december Kl 18:00

Plats: IOGT-NTO,Växjö
Sigfridssalen. 

Ansvarig: Lena Loren.

Per Jiborn är naturturismexpert som lagt mycket energi på 
att granska och avslöja ett skogsbolags skogspolicy och 
siffror på hur mycket skog som avsätts till naturvård i 
Sverige. Han talar ikväll om skog, naturskydd och turism 
anpassat utifrån Kronoberg. Ambitionen är att ge en plattform 
av fakta och argument för fortsatt arbete med skogsfrågor.

Skårtaryds urskog i december, Foto Christer Petersson



Vi bjuder in till en ekologisk frukost.  Under frukosten 
samtalar vi om betydelsen av att handla ekologiskt vilket är 
viktigt både för människor och miljö. 

Ingen kostnad, föreningen bjuder. 

Ekologisk frukost på Slånbäret

Lördag 14 januari kl 10:00 (obs rättad tid)

Plats: Slånbäret 
Lillestadsvägen 77 Växjö

Anmälan senast 10 januari 
till Lotta Svensson 
tessla22@hotmail.com 
eller Eva S-Malmberg tel. 
0730846045. 

Ansvarig: Lotta Svensson.

Kom och laga dina kläder. Vi visar hur du kan laga t.ex. 
jeans eller stickat. 

Plats: Under Ekarna, Hofs 
Lifs, Kungsgatan 29 Växjö. 
Dispontentvillan
Ansvarig: Lotta Svensson.

Lagningsverkstäder varannan torsdag 

Torsdagar19 januari -11 maj, ojämna veckor kl 17:00-20:00

De senaste decennierna har det blivit alltmer ovanligt med 
vita vintrar så det ska bli spännande att se om det är snö 
på marken då vi tar en tur ut i skogen denna söndag. Det 
blir en vandring någonstans i Växjös närhet då vi tittar på 
fåglar, träd, mossor, lavar och annat intressant i naturen. 
Ta med Fika

Plats för utflykten bestäms 
senare. Se hemsida för mer 
information
Samling: Parkeringen vid 
Norrtull. 
Ansvarig: Uno Pettersson. 

Vinterexkursion 

Söndag 22 Januari kl 09:00

Kommunekolog Janne Kolehmainen berättar om vad 
som gjorts i kommunen och vad som är på gång. Det 
handlar bland annat om att anlägga våtmarker och att 
omvandla gräsmattor till blomrika biotoper som 
gynnar bin och fjärilar. 

Vad gör Växjö för att gynna den biologiska mångfalden

Onsdag 8 Mars kl 18:00 (obs rättad tid)

Plats: IOGT-NTO Växjö, 
Viktoriasalen.  

Ansvarig: Eva Sahlström 
Malmberg

.

Årsstämma 

Onsdag 8 Mars kl 19:30

Plats: IOGT-NTO Växjö 
Viktoriasalen.

Välkommen till årsstämman, föreningens högsta
beslutande organ, då vi redogör för vad som hänt under 
året och väljer ny styrelse. I kväll har du chansen att säga
vad du tycker om föreningens arbete och föreslå nya
aktiviteter. Motioner till stämman ska vara styrelsen
tillhanda senast 28.2. De kan mailas till 
vaxjo@naturskyddsforeningen.se 



Skräpplockningsdag

Lördag 25 Mars kl 10:00-12:00

Plats: Samling vid ingången 
till Katedralskolan. Samuel 
Ödmanns väg 1, Växjö

Anmälan senast 23 mars till 
Lena Loren, tel 0761363225

Vi hjälper naturen genom att plocka skräp. Denna gång i 
området runt Katedralskolan. När vi plockat färdigt 
bjuder Naturskyddsföreningen på fika. Kom och hjälp till!

Besök på ekologiskt jordbruk

Lördag 15 April kl 10:15 

Kostnad: 80 kr/person, detta 
inkluderar guidning och fika 
på gården.
Betalas till Alvestakretsens 
Swishnummer 1235273115, 
skriv ”Ryssby”, eller kontant 
på plats.
Samling vid Katedralskolan, 
Samuel Ödmans väg i Växjö 
kl 10:15.
Anmälning senast 11 april till 
Eva Sahlström-Malmberg

Samarr. med Alvesta Naturskyddsförening

Vi besöker den ekologiska mjölkbonden Malin Gustavsson, 
Östraby Skattegård i Ryssby. Hon tog över gården för över 10 
år sedan, vid 20 års ålder. På gården finns ca 160 djur. Att 
både korna och klimatet mår bra är viktigast för Malin. En del 
verkar tro att vi är som en industri och att det enda som 
betyder något är hur mycket korna producerar, men jag vill 
visa upp en annan del av mjölkproduktionen, säger Malin 
Gustavsson. Hon är aktiv i flera föreningar och är också en 
av LRF:s hållbarhetsambassadörer. 

Viktigt att samåka, begränsat med p-platser på gården!

Fagning på Tussudden 

Söndag 16 April kl 09:00-13:00

Samling: Parkeringen vid 
Norrtull Växjö kl. 09.00 eller
åk direkt till Tussudden. 
Ta med fika. 

Ansvarig: Uno Pettersson.

Nu är det återigen dags att göra en insats i praktisk
naturvård. Vår äng skall vårstädas och göras fin. Genom att
räfsa bort löv, gräs och kvistar, bidrar vi till att ängen
fortsätter att vara mager, vilket gynnar de lägre och
konkurrenssvaga örterna. En del buskar och grenar behöver
också tas bort för att förhindra beskuggning och igenväxning.

Klädbytardag 

Lördag 22 April kl 13:00-17:00

Plats: Lillestadsvägen 99 
Växjö, Slånbärets 
kvarterslokal. 

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. Har du 
inget kan du komma ändå. Den här dagen kan du också 
fynda och byta saker. Alla är välkomna! 



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 2022

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."

Epost: 
vaxjo@naturskyddsforeningen.se
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