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Styrelsen för Naturskyddsföreningen Eksjö avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2014.  

 

Inledning 
Föreningens verksamhet 2014 har i vår- och höstprogrammet haft en bra blandning av medlemsaktiviteter 

inriktade på naturupplevelser och utåtriktad informations- och upplysningsverksamhet. Vi har aktivt 

deltagit i ett samarbetsprojekt med åtta andra föreningar och Eksjö kommun i Skedhultsområdet. 

 

 Utgångspunkten för föreningens verksamhet har varit Naturskyddsföreningens gemensamma riktlinjer - 

att rädda naturens liv, att främja människors hälsa och att verka för global solidaritet. Arbetet sker i 

huvudsak efter tre strategier - Naturkänsla, Konsumentmakt och Politisk påverkan.  

  

Verksamhet 
  

Naturupplevelser 
 

Fredag 11 april: Vårvandring vid Hyttens kvarn – vid vår traditionella träff på Långfredagen gjordes en 

vandring i den värdefulla skogsmiljön i Skedhultsområdet. Avslutning med fika och korvgrillning vid 

brasan. 

 

Lördag 12 maj: Fågelskådningens dag – föreningen uppmärksammar denna nationella aktivitet och bjöd 

in till träff med samling vid Värne affär. Därifrån gjordes en guidad tur på den spångade leden till 

fågeltornet i Söraby vid Solgen. Framme vid tornet var det rast med fika och skådning ut över sjön. En 

lyckad sammankomst med god stämning och där många fågelarter, på land och till sjöss, noterades. 

 

Torsdag 29 maj: Gökotta i Borgmästarängen, där vi följde med Friluftsfrämjandet i den tidiga 

morgonen för att lyssna in vårfåglarna – göken höll sig tyvärr undan.  

 

Söndag 15 juni: De Vilda Blommornas dag– ett samarbete med Svenska Botaniska Föreningen och 

Föreningen Smålands Flora. Denna riksomfattande kampanjdag i den vilda florans namn lockade ett stort 

antal blomstervänner som fick lära känna några av de växter vi fann i en blomsterrik äng i naturen kring 

Kvarnarps gård.   

 

Söndag 6 juli: Den planerade utflykten till det vackra Bråbygden, blev tyvärr inställd, då vår guide 

skadat sig.       

  

Onsdag 17 juli: Slåtter på Fiskaretorpsåsen – i föreningens skötsel av Fiskaretorpsåsen ingår även en 

bit ängsmark på en av uddarna som ska lieslås. Ängsslåtter är ett värdefullt naturvårsarbete som 

motverkar igenväxning och gynnar blomsterprakten. I ett varmt och soligt väder genomfördes slåttergillet 

med lie och räfsa.    

  

Söndag 7 september: Skedhultsdagen – tillsammans med åtta andra föreningar och kommunen 

anordnades Skedhultsdagen vid Skedhults gård, där respektive förening visade upp sin verksamhet. 

Föreningen informerade om sin verksamhet och hade kunskapstest om fiskar, träd och fåglar. Fisk och 

kräftor och smådjur från sjön väckte särskilt barnens intresse. Arrangemanget ingår i ett större projekt 
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med syfte att bevara den värdefulla skogsmiljön i Skedhultsområdet och att utveckla möjligheterna till ett 

utökat friluftsliv. Föreningens torp, Hyttens kvarn och Fiskaretorpet har stor betydelse som besöksobjekt. 

 

Lördag 13 september: Trädgårdsdag på Museigården - föreningen deltog i Eksjö Museum och 

stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Jörgensens inbjudan att visa upp ekologiska inslag i trädgården. Vi 

visade upp exempel på biologisk mångfald, t.ex. värdväxter för olika fjärilar. 

 

Lördag 25 oktober: Ingemar Lind – Nordisk vildmark - skärgård - naturfotografen Ingemar Lind var 

åter tillbaka i Eksjö för filmvisning. Nu visade han den första filmen i en triologi om skärgård, skog och 

fjäll. Vi fick möta Roslagsskärgården från islossningen på våren till vad den för med sig av fågel- och 

växtliv i havsbandet.  

  

Lördag 1 november: Höstträff vid Hyttens kvarn - vid vår sedvanliga höstträff gjordes en rundvandring 

i skogarna som omger Hytten och som vi gärna vill bevara – där du kan njuta av en naturskog och känna 

doften av fuktig mossa och få ro i själen.  

  

Söndag 28 december: Mellandagsträff på Fiskaretorpet  – varje besök på åsen är en upplevelse, vilken 

tid av året det än är. Det var pyntat i torpstugan, brasan och ljusen var tända, det bjöds på glögg och 

pepparkaka och vi intog vår fika i glada vänners lag. Den som kände för ett bastubad hade möjlighet till 

det.     

 

 

Konsumentmakt 

 

Handla Miljövänligt Eksjö 2014 

 

Årets tema var ”Byt till Eko”.  

Under året har Naturskyddsföreningen tittat på bekämpningsmedelsrester i frukt. I odling av frukt är 

användningen av kemiska bekämpningsmedel hög. Naturskyddsföreningen har granska 

Livsmedelsverkets tester på 647 frukter under 2013 som visar att 9 av 10 frukter (87%) i en vanlig 

fruktkorg, innehållande oekologiska vindruvor, citrusfrukter, äpple, päron och bananer, har rester av 

bekämpningsmedel. 

 

Upptakt 

3 medlemmar deltog i Stockholm i ambassadörsutbildningen om kemikalierester i frukt, för att bl.a. 

utbilda personalen inom barn- och mödravården.  

Den regionala upptakten var den här gången i Kalmar, 3 medlemmar deltog. 

Under årets MVV har 12 medlemmar hjälpt till. 

Butiker 

I tre livsmedelsbutiker stod vi vid fyra tillfällen med bonde i butik. Detta var ett samarbete med Krav. Vi 

var i Mariannelund på Ica Nära och i Eksjö på Ica Supermarket med en potatisbonde som bjöd på nykokt 

potatis med smör. I Hulthallen var det en ekobonde som bjöd på bröd bakat på speltmjöl och visade flera 

andra gamla sädesslag. På Ica Supermarket i Eksjö var en grönsaksodlare där man bjöd på morotsstavar. 

På Coop i Eksjö handlade det om ekologisk ananas och mango som provsmakades, men här utan Krav- 

bonde. 
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Utställningar 

Vi har haft utställningar på biblioteken i Eksjö och Mariannelund under två veckor med temat ”Byt till 

eko” och även en utställning om palmolja under två veckor i Eksjö och tre veckor i Mariannelund. Under 

oktober månad har vi haft utställning i sjukhusets glasmonter med ”Byt till eko” som tema. Till detta har 

vi fått hjälp av Kerstin Müller. 

 

Undersökningar 

Deltagit i Riks butiksundersökning om ”Frukt som är fräsch på riktigt” och utfört inventering i 7 

livsmedelsbutiker i Eksjö och Mariannelund. 

 

Föreläsningar, information, press, medlemsvärvning, mm 

Haft en föreläsning om ekologisk mat för scouterna. 

 

Under MVV har vi funnits i två artiklar i Smålandstidningen och två i Vimmerby tidning och i 

Smålandstidningen med fyra insändare.  

 

Vi har deltagit i den riksomfattande klädbytardagen i april tillsammans med Tjejjouren. Den blev 

välbesökt och många plagg bytte ägare. 

 

I slutet av maj ordnade vi en vegetarisk grillkväll utanför vår lokal i Kvarnarp med ett 20-tal deltagare. 

 

Vi startade årets MVV med deltagande i Skedhultsdagen i september med information om ”Byt till 

eko”. 7 medlemmar deltog. 

 

Föreningen var med på ”Eksjö julmarknad” – vi valde denna gång att enbart vara med under lördagen 6 

dec, då vi bjöd på glögg, pratade med folk och försökte värva medlemmar.  

 

Huvudansvariga för aktiviteterna inom området ”Konsumentmakt” har varit Lea Petersson, Birgit 

Andersson och Britt-Mari Johansson. 

 

 

Politisk påverkan 

 

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Linköping 

Föreningen har yttrat sig över ansökan om sandtäkt på fastigheten Ryningsholm 2:7, Eksjö till  

miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Linköping. Ansökan gällde en sandtäkt intill Natura 2000-

området Fusån, som tidigare använts som timmerupplag men aldrig återställts – istället söker man nu om 

brytning av sand. Föreningen avstyrker ansökan och anser platsen olämplig för denna exploatering samt 

att hänsyn måste visas naturområdet kring Fusån. Tillstånd beviljades och föreningen överklagade 

beslutet till Mark- och Miljödomstolen, som tyvärr avvisade våra synpunkter.  

 

Regleringen av sjön Solgen, möte/skrivelse 

Sven-Åke har deltagit i möte med intressenter för sjön Solgen på Emåns Vattenförbunds kontor i 

Vetlanda under sommaren. Rätten till reglering ligger idag hos Skånska Energi. De boende vill ha en 

ändring då vattendomen idag tillåter en alltför stor sänkning vilket skapar problem för boende kring sjön 

och båttrafiken. Föreningen har även signerat en skrivelse till Länsstyrelsen med krav på en förändring. 

En alltför låg vattennivå påverkar även växt- och djurlivet i sjön.  
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Frisbee-golfbana i Eksjös närhet, yttrande till kommunen 

Föreningen fick yttra sig över förslag till Frisbee-golfbana i olika naturområden kring Eksjö stad. Vi 

ansåg att Prästängsområdet var det mest lämpliga området och helst inte i Skedhultsskogarna. 

 

Ny – och ombyggnad av riksväg 40, yttrande till Trafikverket 

Sven-Åke deltog i ett möte på Träcentrum i Nässjö där ombyggnaden av riksväg 40 presenterades. I 

yttrandet uppmärksammar vi att infarterna till Hyttens kvarn och Fiskaretorpet måste finnas kvar när 

mitträcken sätts upp (1+2-väg) och att hitta bra möjligheter för cykeltrafik från stán till Skedhult. 

   

 

Övriga föreningsfrågor 

Föreningen har tecknat nytt arrendeavtal för Röda Stugan med Eksjö kommun, som äger lokalerna. Vi 

delar fortfarande lokalen med Friluftsfrämjandet. Hyran är som tidigare 6 000 kr/år per förening. 

Styrelsen anser att lokalfrågan löst sig på ett bra sätt efter det att Coompanion lämnat lokalerna i början 

av året. 

Föreningen har ändrat format på programbladet under hösten – som folder är det lättare att hantera. 

Lokalföreningens hemsida fick under året en ny utformning och plattform som ska ge bättre 

förutsättningar att sprida grundläggande information om föreningen. Innehåller numera vårt 

programutbud som även är kopplat så att det annonseras ut centralt på Riks hemsida.   

Karin Lundblad är ny kontaktperson på Studiefrämjandet sedan 2014. 

Styrelsen har granskat förslag från Riks angående nya stadgar som ska ersätta de som antogs 1992. 

Beskrivningen av verksamheten känns mer aktuell – i övrigt överensstämmer regelverket i stort sett med 

de gamla.  De nya stadgarna ska antas på stämman.   

Föreningen har fått en gåva från Korpen då deras verksamhet har lagts ner – ca 21 000 kr. 

Den 15 oktober genomfördes en städdag i Röda Stugan tillsammans med Friluftsfrämjandet. 

 

Övriga aktiviteter 

Onsdag 24 november: Hösträff med arbetgrupperna, För att lyssna på vad våra arbetsgrupper arbetar 

med inbjöds de till en fikastund i föreningslokalen. Det rådde god stämning när varje grupp fick berätta 

om sin verksamhet. Det handlade om Hyttens kvarn, Fiskeretorpsåsen med bastun, Höglandsleden, 

Nifsarpsmaden, Handla MiljöVänligt-gruppen, fikagruppen och ansvaret för hemsidan, Röda stugan, 

medlemsombud, m.m. De personer/grupper som på det här sättet ställer upp för föreningen är orsaken till 

att vi kan bedriva en så bred verksamhet som vi gör.    

Projekt Skedhults Friluftsområde                    

Eksjö kommun har tagit initiativ till ett samarbete med de föreningar som har sin verksamhet i 

Skedhultsområdet - Jägareförbundet, Eksjö golfklubb, Unga Örnar, Ridklubben, Eksjönejdens 

Jaktvårdsförening, ESOK, Friluftsfrämjandet, Eksjö Cykelklubb och Eksjö Naturskyddsförening. Den 

förstudie som gjorts har finansierats av LEADER och syftar till att ta fram en projektplan för hur hela 

Skedhultsområdet ska kunna utvecklas till gagn för både kommunen och föreningarna. Efter en 
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inventering av vad som finns och de önskemål som framförts av föreningarna ansöker nu kommunen om  

stöd för att genomföra förbättringar. Med gemensamma krafter genomfördes ”Skedhultsdagen” för andra 

gången, den 7 september.     

Eksjö Klimatnätverk 

Eksjö Klimatnätverk, som har tillkommit på initiativ av föreningen, fortsatte sitt arbete under året. 

Nätverket har anordnat diskussionsaftnar i cirkelform på Krusagården – fyra gånger under våren och tre 

gånger under hösten. Nätverket fungerar som opinionsbildare i klimatfrågor. Arbetet har varit inriktat på 

att följa klimatutvecklingen men även diskuterat ”Ekonomi utan tillväxt”. Den handlar om att hitta vägen 

till en hållbar utveckling.  

Klimatnätverket deltog även i : 

Earth Hour, lör 29 mars, fackeltåg genom Eksjö centrum, då kommunen släckte ner all gatubelysning 

mellan 20.30-21.30.  

Energisafari, sön 18 maj – visade upp och informerade om tillverkning av biokol på Stora Torget, Eksjö, 

som en del i kommunens och länets energi- och klimatkampanj. 

Kemikalienätverk 

Under året har det gjorts ett upprop om att bilda ett kemikalienätverk tillsammans med våra 

grannkommuner, Vetlanda och Nässjö. Efter att ha närvarat vid en kemikaliekonferens i Jönköping den  

1 oktober har det hållits ett uppstartsmöte i Eksjö. Fokus har varit att arbeta vidare med ”Giftfri förskola”,   

ett inventeringsarbete som syftar till att minska kemikalierna i barns vardagsmiljö. Arbetet kommer att 

fortsätta under 2015.  

 

Friluftsfrämjandet bjöd den 12 oktober in föreningen till en vandring i SkrôleHie (utom programmet).  

 

Föreningens gemensamma arbete – projekt.  

Hyttens kvarn – bibehålla torpmiljön/fisktrappa/skydd kring ån 

Nifsarpsmaden – skötsel av naturstigen  

Fiskaretorpsåsen – föreningsstuga/bastu/markskötsel  

Översyn av Höglandsleden – Borgmästarängen – Eksjö Camping - Klinten (22 km). 

 

Föreningen ansvarar för skötseln av torpen Hyttens kvarn och Fiskaretorpet som vi med förenade 

ansträngningar hjälps åt att sköta och förbättra. Därför anordnas varje vår och höst särskilda arbetsdagar 

som annonseras ut i programbladet – för Hyttens kvarn var det 12 april och 30 september, för 

Fiskaretorpet 11 april och 17 oktober. Ju fler vi är som deltar desto mer kan vi få gjort. Det finns alltid 

något för alla. Det som görs är löpande skötsel som slåtter och att hålla snyggt i och omkring husen – den 

största arbetsinsatsen gjordes i år vid Hyttens kvarn när vi rödfärgade huset.  

 

En annan verksamhet som bedrivs vid Fiskaretorpet är bastubad för den som känner för det – som 

medlem kan du få använda bastun mot en liten avgift. Du får hjälp att komma igång.   

 

Sven-Åke deltog den 8 oktober i en inflyttningsträff/grötfest för nyinflyttande till Eksjö på 

Stadshotellet. Bilder kring vår verksamhet visades.  

 

Representation vid stämmor, konferenser och utbildningar. 

Föreningen deltog med fyra ombud vid Länsförbundets årsstämma i Vaggeryd 12 april 2014 -Sven-Åke 

och Yvonn Svensson, Arne Svahn och Ronny Korsberg.   

Något ombud från föreningen deltog inte i riksstämman i Örebro, då ny ordförande, Johanna Sandahl, 

valdes 
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Medlemmar 
 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2014/2015 (2013/2014) - totalt 558 (565)  stycken, varav 304 

(312) huvudmedlemmar och 254 (253) familjemedlemmar.  

  

Styrelse 

 

Styrelse för verksamhetsåret har varit: 

Ordförande Sven-Åke Svensson  

Sekreterare Margareta Eriksson 

Kassör Lea Petersson 

Ledamot  Börje Ekeroth 

Ledamot  Birgit Andersson  

Ledamot  Lilli Offenbartl 

Ledamot Annika Denke 

  

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.  

 

Årsmötet hölls på Stadsbiblioteket, Eksjö den 18 februari, med sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

36 personer var på plats. Programmet var aktuellt och inriktat på barn och ungdom. Före själva mötet 

visades skolprojektet ”Energifallet”, utställning och föredrag presenterat av Agnes Wungi. Efter de 

sedvanliga förhandlingarna berättade Sven-Åke och Lea om ”Giftfri förskola”, en inventering som 

genomförts i många kommuner och även i Eksjö kommun. Resultatet ska förhoppningsvis leda till att öka 

kunskapen så att risken minskar för att barnen ska utsättas för onödiga kemikalier i förskolan men även i 

hemmen. Deltagarna bjöds på en ekologisk fika med hembakat bröd.   

 

Styrelsen ser varje år över de grupper/personer som hjälper till med tillsyn och åtgärder – under 2014 var 

följande personer aktiva: 

(understrukna namn är kontaktpersoner mot styrelsen) 

 

Handla Miljövänligt Lea Petersson, Britt-Mari Johansson, Birgit Andersson, Kerstin Müller 

Fiskaretorpet Börje Ekeroth, Karen Lund, Anna & Arne Helleblad, Kenneth Gustavsson 

Fiskaretorpets bastu  Jane Jonsson, Martin Karlsson, Sture Virdebrant 

Hyttens kvarn Carl-Eric Gustavsson, Uno Björkman, Ingrid Gustavsson 

Nifsarpsmaden Sven-Åke Svensson  

Höglandsleden  Karen Lund, Ronny Korsberg    

Samordnare för förplägnad Yvonn Svensson, Annika Denke, Birgit Andersson 

Föreningslokalen Britt-Mari Johansson  

Hemsidan  Margareta Eriksson 

Medlemsombud Margareta Eriksson 

Klimatnätverket Sven-Åke Svensson, Stine Krabbe-Svensson 

Kemikalienätverket Britt-Mari Johansson 
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Ekonomi 

 

Föreningens resultat och ställning framgår av följande resultat- och balansräkning.  

  

 

Bokföringsåret 2014.01.01-2014.12.31 
   

    
Resultaträkning 

   

    
Intäkter 2013 

 

2014 
Försäljning 1 225 

 
250 

Ersättning skötselobjekt 7 400 
 

7 400 

Medlemsavgifter 11 500 
 

10 140 

Uthyrning lokaler 250 
 

1 000 

Övriga intäkter 12 415   29 006 

Summa intäkter 32 790 
 

47 796 

    Kostnader 
   Varuinköp 604 

 
2 837 

Hyra 6 000 
 

5 850 

Övriga lokalkostnader 1 052   2 275 

Information, program, annonser 8 150 
 

10 600 

Porto 2 622 
 

1 860 

Aktivitetskostnader 4 644   5 599 

Resor, konferenser 8 375 
 

1 530 

Övriga kostnader 2 030   800 

Summa kostnader 33 477 
 

31 351 

    
Resultat -687 

 

16 445 

    

    
Balansräkning 

   

    Tillgångar 
   Bank 142 197 

 
157 642 

Summa tillgångar 142 197 
 

157 642 

    Skulder och eget kapital 
   Eget kapital 141 197 

 
157 642 

Skuld 1 000   0 

Summa skulder och eget kapital 142 197 
 

157 642 
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Ett stort tack ! 

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som på olika sätt varit med och organiserat, genomfört och 

deltagit i föreningens alla aktiviteter. Det är tillsammans vi kan bedriva en framgångsrik verksamhet där 

människor får hjälp att handla miljövänligt, möjlighet till naturupplevelser och att vi kan påverka och 

förändra.     

 

Eksjö 2015-02-17 

 

 

 

Sven-Åke Svensson     Lea Petersson                Börje Ekroth 

 

 

 

 

Margareta Eriksson  Birgit Andersson Annika Denke 

 

 

 

 

 

Lilli Offenbartl 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


