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Styrelsen för Naturskyddsföreningen Eksjö avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2015.  

 

Inledning 
Föreningens verksamhet 2015 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 nio 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 3 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. 

 

Söndag 10 maj: Fågelskådningens dag –  Vi besökte det renoverade fågeltornet Söraby vid Solgen. 

Stigen till tornet har blivit alltmer använd sedan den förbättrades. Vi lyssnade in vad som hördes när vi 

gick en guidad promenad från Värne till fågeltornet. Under färden kontrollerades de holkar som har satts 

upp längs stigen.     

 

Den 8 maj erbjöd föreningen medlemmarna att pröva på ett ”Bastubad vid Fiskaretorpet”. 

 

Torsdag 14 maj: Gökotta i Borgmästarängen, där vi följde med Friluftsfrämjandet i den tidiga 

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

 

Söndag 14 juni: De Vilda Blommornas dag –  Deltagarna fick lära känna lite av våra vanligaste växter 

när vi gjorde en utflykt i Kvarnarps gårds omgivningar när sommaren gjorde sitt intåg med all 

blomsterprakt. På vår vandring gjorde vi ett antal stopp och visade upp fynd vi samlat på oss. Ett 

samarbete med Smålands Flora och Svenska Botaniska Föreningen. 

 

Den 23 juni gjordes ett Besök på en ekologisk gård – Älmås Gård i Tranås. Vi besökte Erik 

Holgersson som är ekologisk grönsaksodlare strax utanför Tranås. Han odlar både på friland  och i 

växthus. Såväl jordgubbar som tomater fanns att köpa.  

 

Onsdag 8 juli:  Föreningen bjöd in till en utflykt till Tabergsgruvan där deltagarna fick en guidad 

visning med besök i gruvan och Fladdermusmuséet – vi avslutade med en fika i Toppstugan – och deras 

härliga räkmacka. Föreningen bjöd på inträdet.  

  

Onsdag 15 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 naturvårdsarbete som ska 

motverka igenväxning av vårt landskap och befrämja den blomsterprakt som är beroende av att markerna 

hävdas. Efter några timmars arbete bjöd föreningen på en välförtjänt fika.  
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Söndag 6 september var det åter dags för Skedhultsdagen – för tredje gången. Tillsammans med tio 

ideella föreningar som mestadels bedriver sin verksamhet inom området ville kommunen visa upp en bred 

verksamhet. Man kan knyta kontakter med de olika föreningarna och få prova på deras verksamhet – 

ridning, fiske, golf m.m. Föreningen informerade om sin verksamhet och hade bl.a. kunskapstest om 

mossor. Kräftor från sjön väckte särskilt barnens intresse. Arrangemanget ingår i ett större projekt 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 12 september: Trädgårdsdag på Museigården - föreningen deltog i Eksjö Museums och 

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

förening informerade om ekologin i trädgården – om djur och natur.  Vi visade upp exempel på biologisk 

mångfald, t.ex. värdväxter för olika fjärilar, småkryp i gräsmattan . 

 

Den 13 september genomfördes en Svamputflykt. I tron att det skulle bli en fuktig höst och därmed en 

fin svamphöst gjordes en utflykt där deltagaren fick lära sig lite mer om vilka svampar man kan plocka. 

Svampguide var Sven-Olov Lindahl.     

 

Lördag 24 oktober: Ingemar Lind – Nordisk vildmark – ”Mina drömmars skog” - naturfotografen 

Ingemar Lind var åter tillbaka i Eksjö för filmvisning. Nu visade han den andra filmen i en trilogi om 

skärgård, skog och fjäll. I skogen känner han sig hemma. Han känner varje träd, varje stubbe, där han 

tillsammans skogens fåglar och djur blir en naturlig del av skogen.  Den här gången var ljudupplevelsen 

större än någonsin. Ingemar inledde visningen med en stillbildsserie om domherren. 

 

Lördag 31 oktober: 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. Som programpunkt rensade vi holkarna kring Hytten och kunde 

se vilka som varit bebodda och hur häckningen hade lyckats. Vi avslutade med lite samtal vid brasan när 

vi tog en kopp kaffe av vår medhavda fika   

  

Måndag 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. En kort vandring gjordes ute på udden och de som 

kände för ett bastubad hade möjlighet till det.     

 

 

Konsumentmakt 

 

Handla Miljövänligt i Eksjö 2015 

 

Årets tema är för tredje året var ”Byt till Eko” och med inriktning på ekologisk fika. Kaffe, en av 

världens mest besprutade grödor, vill man lyfta fram då Sverige är efter Finland det land i världen som 

dricker mest kaffe. Vilket kaffe vi väljer att dricka får konsekvenser för stora landområden och växter och 

djur som finns där. För att producera Sveriges kaffe arbetar 200 000 människor i syd som arbetar under 

hårda förhållanden och med farliga kemiska bekämpningsmedel. Endast 7 % av kaffet som säljs i Sverige 

är ekologisk. 

 

Kemikalienätverket 

Under året har vi varit med och startat upp ett kemikalienätverk tillsammans med Vetlandas och Nässjös 

kretsar. Under hösten startades en studiecirkel tillsammans med Vetlanda som leds av Göran Liljeström, 
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Nässjö och vi har träffats fyra gånger. Vi har tagit upp tillsatser av kemikalier i mat, plast, hygien och 

rengöringsmedel. 6 medlemmar från Eksjö deltog. 

Under våren sammanställdes en broschyr ”Avgifta barnens vardag! – Operation Giftfri Förskola”. Vi har 

arbetat utefter Riks kampanj ”Giftfri förskola”. Denna broschyr har delats ut till förskolorna i hela 

kommunen. 

Tre medlemmar deltog på kemikalienätverkets möte på Riks i Stockholm i april 

 

Butiker 

Vi informerade i tre livsmedelsbutiker och bjöd på ekologisk fika med kaffe/juice och kravmärkt 

smörgås. Det var på Coop och Willys i Eksjö och i Mariannelund på ICA Nära. 

 

Caféer 

6 caféer ställde upp och serverade ”ekofika” under veckan. Princess och Thimons  

tog med sina butiker i Nässjö och Aneby också. Backstugan serverade helt ekologiskt under en dag. 

Storegårdskyrkan och Pingstkyrkan var också med på ekofika. 

Linnean, caféet på sjukhuset, hade sitt ekofika i vecka 48. 

 

Eko-fika 

6  Eko-fika har vi bjudit på. Öppet hus i NBV:s lokal i gamla stan (18 st), i Röda stugan (10 st), i 

Storegårdskyrkan (30st), i Kvarnarpsgruppen (16 st), måndagsgruppen i Storegårdskyrkan (8 st) och 

Friluftsfrämjandets styrelse (12 st).   

 

Utställningar 

Utställningar på samma tema har vi haft på Biblioteket i Mariannelund och Eksjö under tre veckor och i 

sjukhusets glasmonter under samma tid. 

 

Undersökningar 

Vi deltog i Riks butiksundersökning om tillgång av ekologiskt matbröd i livsmedelsbutikerna i Eksjö och 

Mariannelund där vi inventerat 6 butiker. 

  

Klädbytardag 

För femte gången var vi med på Sveriges största Klädbytardag i april. Den gick av stapeln på Kvarnarps 

gård i samarbete med Hälsokollektivet. Den var välbesökt (ca 200 personer) och ca 450 plagg bytte ägare 

och 27 kläd-Quiz  skickades in till Riks. 

 

En vegetarisk grillafton anordnades utanför vår lokal Röda Stugan i Kvarnarp den 26 maj med 16 

deltagare. 

 

En deltagare var på regional upptakts träff. 

Under MVV hjälpte 11 medlemmar till med våra aktiviteter. 

I pressen har vi synts vid 3 tillfällen, ett reportage vardera i Vimmerby Tidning och Smålands-Tidningen 

och en insändare i Smålands-Tidningen. 

Värvat 7 nya medlemmar varav 3 under MVV och 4 under klädbytardagen. 

Till Riks har vi sänt in 17 Quiz om ekologiskt kaffe. 

Tagit hem 50 st Sveriges Natur att dela ut på mottagningar på sjukhuset och hos tandläkare. 

 

Startade upp MVV på Skedhultsdagen den 6 september där 5 medlemmar hjälpte till.  

 

Föreningen var med på ”Eksjö julmarknad” – vi valde denna gång att enbart vara med under lördagen 5 

dec. Vi höll till på Krusagårdens gård, där vi sålde glögg och fågelholkar, pratade med folk och  värvade 
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medlemmar. Även Klimatnätverkets affischer från klimatmanifestationen ”Tillsammans för klimatet” 

visades upp. 

 

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

Andersson och Britt-Mari Johansson. 

 

 

Politisk påverkan 

 

Vindkraftspark i Bruzaholm.  

Föreningen har yttrat sig angående föreslagen vindkraftspark norr om Bruzaholm. Vattenfall ansöker om 

att få bygga max. 45 verk. Så många anser föreningen inte att det är möjligt att bygga inom de angivna 

områdena. Ett informationsmöte har hållits där det framkom kritik från bygdeborna, bl. a. att 

vindkraftsparkens exakta placering är diffus, risk för obehaglig ljudnivå, förhållandet sol/skugga, 

vibrationer i marken, återställande av marken efter nedmontering, kostnaden per kWh är hög. Det behövs 

förtydliganden i många frågor. Föreningen bevakar ärendet.  

 

Avverkningar på Skedhult 

Skogssällskapet har avverkat cirka 10 hektar naturskog inom Skedhultsområdet, ett par av dem är 3-4 ha 

stora. Ytterligare avverkningar planeras ske intill Hyttens kvarn nästa år. Styrelsen är starkt kritisk till det 

som har hänt och helt emot ytterligare avverkningarna och har velat ha en förklaring från kommunen. Det 

motverkar projektet ”Skedhults Friluftsområde”, som syftar till att Skedhult ska bli en attraktion för Eksjö 

kommun. Sven-Åke har varit i kontakt med avverkningsledaren från Skogssällskapet. Han har även 

informerat Uno Björkman som varit på plats och undersökt området. Sven-Åke har protesterat i 

kommunfullmäktige och frågan ligger nu hos kommunen.  

 

Övriga föreningsfrågor 

   

Lokalföreningens hemsida används nu för att informera om programutbudet, vilket även är kopplat så 

att det även annonseras ut centralt på Riks hemsida. Information om genomförda aktiviteter har samlats 

under arkiv.  

Karin Lundblad är kontaktperson på Studiefrämjandet sedan 2014. 

Den 22 april och 20 oktober genomfördes städdagar i Röda Stugan tillsammans med Friluftsfrämjandet. 

Föreningslokalen har försetts med en anslagstavla på väggen vid entrén, 

Övriga aktiviteter 

Försäljningen av fågelfröer återupptogs under året, där medlemmarna erbjöds ett antal frösorter som ett 

viktigt kosttillskott för fåglarna inför stundande vinter. Ca 2000 kg såldes.   

Tisdag 17 november: Hösträff med arbetsgrupperna, För att lyssna på vad våra arbetsgrupper arbetar 

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

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

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

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

till att vi kan bedriva en så bred verksamhet som vi gör.    
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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 har tagit fram en projektplan för hur hela 

Skedhultsområdet ska kunna utvecklas till gagn för både kommunen och föreningarna. Efter en 

inventering av vad som finns och de önskemål som framförts av föreningarna har nu kommunen ansökt 

om och erhållit ett LONA-bidrag på 450 000 kr för förbättringsåtgärder i området. Det handlar om 

anläggandet av leder för vandring, cykel och ridning, skyltning, grillhus m.m. Med gemensamma krafter 

genomfördes ”Skedhultsdagen” för tredje gången, den 6 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 fyra 

gånger under hösten, inklusive förberedelserna inför klimatmanifestationen. Nätverket fungerar som 

opinionsbildare i klimatfrågor. Arbetet har varit inriktat på att följa klimatutvecklingen men även 

diskuterat biokolfrågan. Den handlar om att hitta vägen till en hållbar utveckling.  

 

Klimatnätverket deltog i : 

Earth Hour, lör 28 mars, fackeltåg genom Eksjö centrum, då kommunen släckte ner all gatubelysning 

mellan 20.30-21.30. 

Föredrag om ”Biokol och pyrolys, en lönsam energiproduktion utan avfall genomfördes” 15 april på 

Krusagården. Föredragshållare var Mattias Gustafsson från företaget EcoTopic  

Klimatmanifestation inför klimatkonferensen i Paris ”Tillsammans för klimatet” lördagen 28 nov. på 

Stora Torget i Eksjö – en appell lästes upp i skenet av facklor.  

  

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 13 april och 29 september, för 

Fiskaretorpet 10 april och 16 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. De 

stora insatserna i år var att sätta dit en sittgrupp och nya halverade stockar att sitta på kring eldningsstaden 

ute på udden vid Fiskaretorpet och ny gärdesgård vid Hyttens kvarn. Lars-Uno Carlsén vid Fiskaretorpet 

och Tomas Svensson vid Hyttens kvarn anlitades för att få det utfört. Det ingår i de förbättringsinsatser 

som fortlöpande görs inom Skedhultsprojektet så kommunen hjälpte till med finansieringen.   

 

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

liten avgift – som medlem kan du få använda bastun. Du får hjälp att komma igång.   

 

Sven-Åke deltog i en minimässa för nyinflyttade i Olsbergs Arena den 10 september och informerade 

om föreningens verksamhet.   
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Föreningen har fått en donation bestående av ett stort antal diabilder från en privatperson. Motiven består 

huvudsakligen av växter, mossor, lavar och insekter. 

 

Representation vid stämmor och konferenser    

Föreningen deltog med tre ombud vid Länsförbundets årsstämma i Holmastugan i Habo kommun 18 april 

2015 - Sven-Åke och Yvonn Svensson och Uno Björkman.  

Sven-Åke deltog i den regionala kretskonferensen i Vimmerby den 6-7 november.   

  

Medlemmar 
 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2015/2016 (2014/2015) - totalt 566 (601)  stycken, varav 310 

(328) huvudmedlemmar och 256 (273) 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 Jürgen Beck 

  

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.  

 

Årsmötet hölls på Eksjö Stadsbiblioteket den 17 februari, med sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

31 personer var på plats. En viktig punkt var att föreningen antog nya stadgar. Det pågår ett projekt inom 

kommunen som syftar till att tillvarata och utveckla Skedhultsområdet som ett natur–och friluftsområde. 

En presentation gjordes av Skedhultsområdet där Sven-Åke berättade om projektet och Uno Björkman 

informerade om områdets naturvärden. 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 2015 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 Uno Björkman, Carl-Eric Gustavsson, Ingrid Gustavsson 

Nifsarpsmaden Sven-Åke Svensson  

Höglandsleden  Karen Lund, Lilli Offenbartl    

Samordnare för förplägnad Yvonn Svensson, Lilli Offenbartl, Birgit Andersson 

Föreningslokalen Britt-Mari Johansson  

Hemsidan  Margareta Eriksson 

Medlemsombud Margareta Eriksson 

Klimatnätverket Sven-Åke Svensson, Stine Krabbe-Svensson 

Kemikalienätverket Britt-Mari Johansson 

Programbladet Sven-Åke Svensson, Lotta Alnemo 

  

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

 

 
 

Naturskyddsföreningen i Eksjö

Bokföringsåret 2015.01.01-2015.12.31

Resultaträkning

Intäkter 2014 2015

Försäljning 250  4120  

Ersättning skötselobjekt 7 400 7400

Medlemsavgifter 10 140 11280

Uthyrning lokaler 1 000 3100

Övriga intäkter  29 006  7610  

Summa intäkter 47 796  33 510

 

Kostnader  

Varuinköp 2 837 7519

Hyra 5 850 6500

Övriga lokalkostnader  2 275 710

Information, program, annonser 10 600 10056

Porto 1860 3370

Aktivitetskostnader  5 599 8552

Resor, konferenser 1 530 1596

Övriga kostnader  800 1371

Summa kostnader 31 351 39674

Resultat 16 445 -6164

Balansräkning

Tillgångar

Bank 157 642 151 478

Summa tillgångar 157 642 151 478

 

Skulder och eget kapital

Eget kapital 157 642 151 478

Skuld  0 0

Summa skulder och eget kapital 157 642 151 478
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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 olika 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 2016-02-16 

 

 

 

Sven-Åke Svensson     Lea Petersson                Börje Ekroth 

 

 

 

 

Margareta Eriksson  Birgit Andersson Jürgen Beck 

 

 

 

 

 

Lilli Offenbartl 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


