Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Eksjö avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2018.

Inledning
Föreningens verksamhet har i hög grad präglats av föreningens motstånd mot den föreslagna
bostadsbebyggelsen på jordbruksmarken kring Kvarnarps gård. En detaljplan har varit ute för samråd.
Trots många protester driver kommen ärendet vidare. I övrigt har föreningens verksamhet 2018 haft en
bra blandning av medlemsaktiviteter inriktade på naturupplevelser och utåtriktad informations- och
upplysningsverksamhet. Vi deltar aktivt i samarbetsprojektet med tio 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 30 mars: Vårvandring vid Hyttens kvarn – vår traditionella träff på Långfredagen var välbesökt
trots att snön blev ett hinder att ta sig dit. Vi gjordes en kort vandring och kunde konstatera att våren låg
20 dagar efter jämfört med året innan. Avslutning med fika och korvgrillning vid brasan.
Fredag 13 april: Trivseldag på Fiskaretorpsåsen – vi hade upptakt på Fiskaretorpet där vi informerade
om områdets naturvärden. Isen var på väg bort och blåsipporna vittnade om att det var vår.
Söndag 6 maj: Fågelskådningens dag – vi besökte fågeltornet i Söraby vid Solgen. I ett härligt vårväder
fick vi se eller höra 45 arter, bland dem göken, buskskvättan, rördrommen och en brun kärrhök som kom
seglande över mossen. Det kändes som att de flesta fåglarna hade återvänt.
Tisdag 8 maj: Trivseldag vid Hyttens kvarn fick oss att känna på den friska skogsluften när vi gjorde en
vandring i området. Forsärleparet var på plats vid dammen.
Torsdag 25 maj: Gökotta i Borgmästarängen, där vi följde med Friluftsfrämjandet i den tidiga
morgonen för att lyssna in vårfåglarna. Vi hörde göken i fjärran – samt vårfåglarna i en intensiv kör.
Söndag 17 juni: De Vilda Blommornas dag – vi gjorde en utflykt till Hackareviken, ett naturreservat
utanför Eksjö. Där fick vi lära känna en del ovanliga växter som är kalkkrävande, t,ex. tandrot, gulplister,
rödblära och kärrfibbla utöver de vanliga växterna. En särskild upplevelse var det att få se den svartblanka
trämyran som lever i gamla lövträd. Kampanjen sker i samarbete med Föreningen Smålands Flora,
Svenska Botaniska Föreningen och Turistföreningen.
Lördag 4 augusti: ”Ängens Dag” - slåtter på Fiskaretorpsåsen – i föreningens skötsel av
Fiskaretorpsåsen ingår även en bit ängsmark på en av uddarna som ska lieslås. Torkan hade satt sina spår
och det var sparsam växtlighet i ängen. Efter några timmars arbete bjöd föreningen på en välförtjänt fika.
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Söndag 7 oktober: Årets version av en gemensam Skedhultsaktivitet var en Invigning av
Borgmästarängen – där föreningarna inom Skedhultsområdet tillsammans med kommunen bjöd in till
information och visning av genomförda åtgärder. Man visade grillhus, ny toalett, skogslekplats,
utsiktsplats/trädäck för funktionshindrade, vandringsleder och utökade betesmarker. Kommunen bjöd på
korv och dryck.
Lördagen 13 oktober: Trivselträff på Fiskaretorpet – inför vintern utförde vi lite sysslor, men framför
allt njöt vi av granna höstfärger och en spegelblank sjö.
Onsdag 17 oktober: Trivselträff på Hyttens kvarn – under några timmar utförde vi lite tillsyn kring
kvarnen och var och tittade på vilka skogsåtgärder vi skulle vilja att kommunen gjorde i kvarnens närhet.
Lördag 20 oktober: Utflykt till Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsen visade oss ett par exempel på
hur man kan bedriva hyggesfritt skogsbruk. Utflykten gick till Aneby och Vireda-trakten.
Lördag 27 oktober: Ingemar Lind – ”Vildmarksfåglar” - naturfotografen Ingemar Lind var åter tillbaka
i Eksjö för filmvisning. Ljudupplevelserna är unika med tranparets rop utifrån myren, sångsvanarnas
hälsningsceremonier, spillkråkans dova trumvirvel blandat med nästan ohörbara ljud – det ger en
fantastisk vildmarkskänsla.
Lördag 3 november: Höstträff vid Hyttens kvarn – vi gjorde en vandring på den branta åsen närmast
torpet och gick längs ån när vi gick tillbaka. Vi informerade om landskapets formationer och kunde
konstatera att vattennivå i ån fortfarande var låg. Vi avslutade med lite samtal vid brasan när vi tog en
kopp kaffe av vår medhavda fika
Fredag 28 december: Mellandagsträff på Fiskaretorpet - vi har som tradition att träffas denna dag
under lite mysiga förhållanden. Julfirandet har vi bakom oss och nyårshelgen framför oss. 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 – det var välbesökt och stuga var full. Isen låg men var inte att lita på. En kort vandring
gjordes och de som kände för ett bastubad hade möjlighet till det.

Konsumentmakt/Förändrad livsstil
Tisdag 29 maj: Vegetarisk grillafton – grillkvällen som arrangerades vid Röda Stugan i Kvarnarp för
sjätte gången, är en bra uppstart inför sommarens grillkvällar. Deltagarna, 25 st. var med och förberedde
maten. Grillen tändes och när glöden var klar, var det dags för varmrätterna – under överinseende av
Fobos kock Ola lagades intressanta klimatsmarta rätter och till det serverades härliga sallader. Ett
samarbete med Fobo. Vi hade som vanligt vackert väder och kunde sitta ute och äta.
Lördag 8 december: ”Eksjö julmarknad” – Föreningen vill synas där människor finns. Eksjö
julmarknad är ett utmärkt tillfälle att visa upp vår verksamhet, bjuda på glögg och pepparkakor och värva
medlemmar. Vi höll till på Krusagårdens innergård.
Handla Miljövänligt 2018
Lördag 14 april: Miljövänliga dagen -”Sveriges största klädbytarparty” - Årets klädbytardag
genomfördes den 14 april tillsammans med biblioteket och Tjejjouren. 6 medlemmar hjälpte till. Värvade
1 medlem. 252 personer kom till klädbytardagen, 531 klädesplagg bytte ägare. Vi fick uppmärksamhet i
pressen med en annons i Eksjötidningen, två artiklar i SmT, en dagens ros, en artikel i Eksjö tidningen.
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Årets tema är ”Ta vara på det vi har” med inriktning i år på ”Fixa grejen.”
Trots klimathot och ökad miljömedvetenhet ligger svenskarnas konsumtion av varor på fortsatt hög nivå.
MVV 2018 - 2020 vill inspirera till att minska konsumtionen av nya saker. Se värdet hos saken man har
för att skapa en vilja att vårda och reparera, att förlänga livet på det man äger och bidra till ekonomiskt,
socialt och miljömässig hållbarhet.
Två medlemmar deltog i distriktsupptakten i Kalmar.
Under Miljövänliga veckan skyltade vi på Biblioteket i Mariannelund i tre veckor och i sjukhusets
glasmonter under oktober månad med temat ”Fixa grejen” där vi visade på olika lokala fixare. I pressen
uppmärksammades veckan med en annons och två artiklar i SmT. Vi har satt samman en Fixa-lista för
Eksjö och en för Mariannelund som man kan hitta på vår hemsida.
Värvade 4 medlemmar, varav ett medlemskap var med familjemedlemskap.
Vi ordnade två ”Lappa, laga fixar-dagar”, den 13 okt. och 10 nov. tillsammans med Röda Korset i
Eksjö. Maggan Samuelsson från Sysmedjan hjälpte till med många bra idéer. 22 deltagare vid träffarna. 5
medlemmar hjälpte till.
Medverkade vid invigningen av Borgmästarängen där vi bl.a. delade ut vårt material.
50 st. Sveriges Natur delades ut till läkarmottagningar och avdelningar på sjukhuset.
Huvudansvariga för aktiviteterna inom området ”Konsumentmakt” har varit Lea Petersson, Birgit
Andersson, Gunnel Johansson och Britt-Mari Johansson.

Politisk påverkan
Samrådsyttrande om detaljplanen Trädgårdsstaden
Föreningen har initierat och drivit ett kraftfullt motstånd mot förslaget till detaljplan för Trädgårdsstaden,
en planering av en helt ny stadsdel på jordbruksmarken kring Kvarnarps gård. Samråd har genomförts och
föreningen har yttrat sig över förslaget och har fått stöd från mer än 1600 personer som skrivit på våra
protestlistor. Ett aktivt arbete har tillsammans med Fobo bedrivits för att ta fram argument. Bl.a. har
Jönköpings Läns Museum anlitats för att göra en kulturvandring i det aktuella området och informera om
trakten fornlämningar. Tyvärr lyssnar inte kommunen alls – så kampanjen drivs vidare.
Samråd angående fördjupning av vattendraget mellan Norra och Södra Vixen
Föreningen har yttrat sig över ett samrådsunderlag i ärendet. Syftet med åtgärden är att långsiktigt försöka
säkerställa en god vattenförsörjning för Eksjö tätort. Det skulle innebära att man sänker bottennivån i
vattendraget mellan sjöarna. Det uppges i samrådshandlingen att nivåskillnaden mellan sjöarna är någon
eller några decimeter. Efter åtgärden kommer vattennivåerna att utjämnas. Eksjö Naturskyddsförening har
meddelat att man inte har någon erinran mot förslaget.
Skedhults skogar
Föreningen har kallats till samråd med kommunen inför årets åtgärder i skogarna i Skedhultsområdet.
Åtgärderna består delvis av plantering efter tidigare avverkningar samt att ersätta områden med skadad
gran (på fel mark) med tall. Viss avverkning och gallring kring Hytten-miljön har diskuterats med
förvaltaren. Föreningen är mån om att skogarna sköts så att höga biologiska värden och friluftsvärden
tillvaratas och gör området både mer attraktivt och mer besöksvärt.
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Övriga föreningsfrågor
Lokalföreningens hemsida används nu för att informera om programutbudet och annan aktuell
information. Information om genomförda aktiviteter har samlats under arkiv.
En facebook-grupp har öppnats för Eksjö Naturskyddsförening där vi kan redovisa och få synpunkter
på vår verksamhet.
Helena Takki är vår kontaktperson på Studiefrämjandet.
Den 25 april och 15 oktober genomfördes städdagar i Röda Stugan tillsammans med Friluftsfrämjandet.

Övriga aktiviteter
Försäljningen av fågelfröer har erbjudits medlemmarna - solros, viltfågel, hampfrön och jordnötter. Det
är ett viktigt kosttillskott för fåglarna under vinterperioden. Ca 1800 kg såldes.
Onsdag 21 november: Hösträff med arbetsgrupperna, 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, 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.
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.
Kommunen har för Skedhultsprojektets räkning ansökt om och erhållit 450 000 kr i LONA-bidrag för
friluftsanordningar i Skedhultsområdet. Kommunen har skjutit till lika mycket. Nu är allt färdigställts –
leder för vandring och ridning, skyltning, grillhus, ny toalett, skogslekplats, utsiktsplats/trädäck för
funktionshindrade. Fyra Skedhultsdagar har genomförts under 2013 - 2017 med gemensamma aktiviteter.
Eksjö Klimatnätverk
Eksjö Klimatnätverk, som har tillkommit på initiativ av föreningen, träffas då och då för att diskutera
klimatfrågan. Nätverket fungerar som opinionsbildare i klimatfrågor. I år fick nätverket en viktig roll i
motståndet mot detaljplanen Trädgårdsstaden.
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).
Skötselobjekt
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 8 maj och 17 oktober och för Fiskaretorpet
13 april och 13 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. Vi utför även
guidningar för grupper som besöker torpen.
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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. Bastun ägs av föreningen och du får hjälp att
komma igång.
Föreningen
Föreningen deltog i en föreningskväll 19 november med Leader, Astrid Lindgrens Hembygd som
presenterade sig och erbjöd ekonomiskt stöd till föreningsprojekt.
Representation vid stämmor och konferenser
Föreningen deltog vid Länsförbundets årsstämma i Mullsjö den 7 april, vid kretskonferensen i Eksjö den
25 februari och klimatkonferensen i Jönköping den 19 september.
Klimatrådets Fokusgrupp FEJS: Sven-Åke har representerat Länsförbundet och ingått i en av
Klimatrådets fokusgrupper – Förnybar Energi, Jord- och Skogsbruk. Den har förberett och genomfört ett
Mat-och Klimatseminarium under Klimatveckan i Jönköping 14 september.
Emåförbundet: Sven-Åke ingår i Emåförbundets styrelse som representant för Naturskyddsföreningen.
Förbundet ansvarar för vattenvården inom Emåns avrinningsområde på uppdrag av de åtta kommunerna
längs Emån, varav Eksjö är en.

Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2018/2019 (2017/2018) - totalt 552 (558) stycken, varav 304
(303) huvudmedlemmar och 248 (255) familjemedlemmar.

Styrelse
Styrelse för verksamhetsåret har varit:
Ordförande Sven-Åke Svensson
Sekreterare Margareta Eriksson
Kassör
Lilli Offenbartl
Ledamot
Börje Ekeroth
Ledamot
Birgit Andersson
Ledamot
Jürgen Beck
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls på Eksjö Stadsbiblioteket den 20 februari, med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
34 personer var på plats. Tema för kvällen var ”Fiskaretorpsåsen 20 år” – det var 1997 som vi tillträdde
Fiskaretorpet och fick ansvaret för att förvalta naturpärlan Fiskaretorpsåsen, denna unika naturmiljö.
Uno Björkman och Sven-Åke berättade och visade bilder från de 20 åren.
Deltagarna bjöds på smörgåstårta då vi samtidigt fyllde 60 år som förening.
Styrelsen ser varje år över de grupper/personer som hjälper till med tillsyn och åtgärder – under 2018 var
följande personer aktiva representanter för sin verksamhet:
(understrukna namn är kontaktpersoner mot styrelsen)
Handla Miljövänligt
Fiskaretorpet
Fiskaretorpets bastu

Lea Petersson, B-M Johansson, B. Andersson, G. Johansson
P-O Turesson, Börje Ekeroth, Uno Björkman, Bengt Rosell
Börje Ekeroth, P-O Turesson
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Hyttens kvarn
Nifsarpsmaden
Höglandsleden
Samordnare för förplägnad
Föreningslokalen
Hemsidan
Medlemsombud
Klimatnätverket
Programbladet

Uno Björkman, Sven-Åke Svensson
Sven-Åke Svensson
Karen Lund, Lilli Offenbartl
Yvonn Svensson, Lilli Offenbartl, Birgit Andersson
Britt-Mari Johansson
Margareta Eriksson
Margareta Eriksson
Sven-Åke Svensson, Stine Krabbe-Svensson
Sven-Åke Svensson

6

Naturskyddsföreningen i Eksjö
Bokföringsåret 2018.01.01-2018.12.31

Resultaträkning
Intäkter
Försäljning
Ersättning skötselobjekt kom bidrag
Medlemsavgifter
Uthyrning lokaler
Bidrag riks
Övriga intäkter
Summa intäkter

2017
29935
10840
9560
4564
0
14793
69692

Kostnader
Varuinköp frö
Hyra
Övriga lokalkostnader
Information, program, annonser
Porto bank avg
Aktivitetskostnader
Resor, konferenser
Övriga kostn medl avg
Summa kostnader

25057
12034
2058
1202
2143
5383
2357
3050
53284

61776

16408

7236

Resultat

2018
27615
10840
9560
2275
450
3800

54540

23320
13884
0
5240
6759
11773
0
800

Balansräkning
Tillgångar
Bank
Summa tillgångar

174258

167022

174258

167022

Skulder och eget
kapital
Eget kapital
Skuld

174258
0

167022
0

174258

167022

Summa skulder och eget kapital
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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 2019-02-19

Sven-Åke Svensson

Lilli Offenbartl

Margareta Eriksson

Börje Ekroth

Birgit Andersson

Jürgen Beck
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