
Fler kan påverka mer
Naturskyddsföreningen i Eksjö är en partipolitiskt 
och religiöst obunden ideell förening. Vi bevakar natur
skyddsfrågor i vår hemkommun och är en lokalförening 
under riksföreningen Naturskyddsföreningen. Genom 
 medlemskapet stödjer du föreningens arbete med att 
 skydda miljön och bevara hotad natur. Naturskydds
föreningen är landets största medlemsstyrda natur 
och miljöorganisation, med 226 000 medlemmar.

Tre värdegrunder
för Naturskyddsföreningens verksamhet

Att rädda naturens liv –arbetet med areella näringar som 
skogs- och jordbruk, fiskefrågor, spridning av kemikalier och 
klimatförändringar som allvarligt hotar biologisk mångfald.
Att främja människors hälsa – naturupplevelsen som 
en läkande kraft, arbetet mot kemikaliespridningen och 
klimatförändringarna, sannolikt det största hotet mot allt 
levande – också människors liv och hälsa. 
Att verka för global solidaritet – att verka för rättvisa och 
solidaritet mellan generationer, att hushålla med resur
serna för en hållbar utveckling, verksamhet kopplad till 
konsumtionsmönster och politiska system, som exempel
vis internationella handelsregler.

FO
TO

: SV
EN

Å
K

E SV
EN

SSO
N

Avsändare: Naturskyddsföreningen Eksjö
c/o SvenÅke Svensson, Castmans väg 158, 575 37 Eksjö

Styrelsen i Eksjö Naturskyddsförening 2019

Ordförande  Sven-Åke Svensson
  070-276 60 67, sven-ake.yvonn@outlook.com

Ledamöter Birgit Andersson 
 0381-148 11, lustigkulle.andersson@telia.com
 Börje Ekeroth
 0381-139 41, fotograf.stina.eksjo@gmail.com
 Margareta Eriksson
 0381-164 11, e.kalkan@telia.com
  Lilli Offenbartl 
 073-075 34 32, lilli.offenbartl@hotmail.com 
 Per-Ola Turesson
 070-625 92 60, pekkature@gmail.com
  
Mer information på naturskyddsforeningen.se/eksjo
Vi har SWISH – 123 224 18 83 – stöd oss gärna!

Du som är medlem, meddela oss 
din mejladress! Eksjö

Program
Hösten 2019

Fågelfröer. Föreningen säljer fågelfröer, förutsatt att 
 till räckligt stora mängder beställs. Är du intresserad  
– kontakta SvenÅke Svensson snarast för mer information.

Facebook. Föreningen har lagt upp en Facebooksida. Anslut 
dig till Eksjö Naturskyddsförening och följ vår verksamhet.

NEJ TILL TRÄDGÅRDSSTADEN!
Vårt motstånd mot Trädgårdsstaden i Kvarnarp 
är starkt och går vidare. Föreningen har under det 
gångna året ägnat stor kraft åt att motsätta sig kom
munens planer på bostadsbyggande på Kvarnarps 
jordbruksmark – värdefulla natur och kulturvär
den står på spel. Området är dessutom ett omtyckt 
rekreationsområde för Kvarnarsborna m.fl. Hittills 
har cirka 2 000 personer skrivit på våra protestlistor. 
Under hösten ska kommunen ta slutlig ställning till 
detaljplanen. Vill du skriva på våra namnlistor – hör 
av dig! Ta del av våra yttranden på vår hemsida. 



Miljövänliga vecka 2019 (28 sept–6 okt)
Klimatveckan (4–11 sept) 
Ta vara på det vi har! Handla Miljövänligt-gruppen i Eksjö 
fortsätter att fokusera på att inspirera och uppmuntra till att 
minska konsumtionen av nya prylar. Med flera arrangemang 
under klimatveckan 4–11 september och Miljövänliga veck
an som alltid inträffar vecka 40, kommer vi att visa exempel 
på hur man kan laga, lappa och underhålla kläder och prylar 
så att de håller längre. Ett annat sätt att förlänga livet på 
våra prylar är att återbruka, byta eller sälja på secondhand.

Prylmarknad och loppis
Lör 7 sept. kl. 10.00–14.00. Plats: Björka Krösenlund 2.
Som ett arrangemang under klimatveckan anordnar vi 
prylmarknad och loppis i samarbete med Björkas Nytt och 
Bytt. Bland andra är Nabilas Shawish från Nabilas Syateljé 
på plats för att hjälpa till med konkreta sytips och råd. 
Tipspromenad med fina vinster. Kaffe och hemgjord saft. 
Kontakta Hannah Björklund – Björkas Nytt & Bytt om du 
vill delta i loppisen. 
Ansvariga: Britt-Mari Johansson 070-598 06 35, 
Lea Petersson 073-154 74 24

Eksjö Naturskyddsförening på Eksjö Marknad
Ons 11 september 
Vi finns på Eksjö marknad för att uppmärksamma att 
kommunen inom kort ska besluta om Kvarnarps jordbruk
smarks framtid. Alltsedan förslaget till detaljplanen Träd
gårdsstaden presenterades har massiv kritik riktats mot att 
värdefulla natur och kulturvärden kommer att gå förlorade, 
i ett område som idag är ett uppskattat rekreationsområde, 
inte bara för Kvarnarpsborna utan även för andra besökare. 
Ta del av våra protester – vi har listor att skriva på om du 
vill stödja oss. 
 
En rundvandring i Skedhults skogar 
Lör 12 oktober kl. 9.00–12.00
Samling: Borgmästarängen kl. 9.00. 
Stefan Johansson, skogsförvaltare åt Eksjö kommun tar oss 
med på en rundvandring och berättar om vad som händer 

i Skedhultsskogarna. Det är bl.a. problem med granbark
borren. Det förändrade klimatet kommer att ställa stora 
krav på skogsbruket i framtiden. Medtag fika och lämplig 
klädsel för en vandring. 
Ansvarig: Sven-Åke Svensson 070-276 60 67

Trivselträff på Hyttens kvarn
Ons 16 oktober kl.10.00–13.00
Föreningsstugan Hyttens kvarn behöver lite höstvård. 
 Försök att komma loss några timmar så kan vi få mycket 
gjort. Det finns sysslor för alla, tag med fika. 
Ansvarig: Uno Björkman 070-337 97 42

Ingemar Lind: Min vän fjällräven
Lör 26 oktober kl. 14.00. Eksalen, Juventum, Itolvområdet, 
Eksjö. Inträde inkl. fika: 100 kr
Kom och möt Ingmar Lind – en av våra duktiga naturfilma
re. För Ingemar är det främst ljudupplevelser som bety
der mycket – den eviga fjällvinden, bäckarnas porlande, 
fjällfåglarnas sång. Fjällräven är den djurart han beundrar 
mest. En tundrans schakal, anpassad till ett liv på högfjället 
gör den till den verklige överlevaren. 
Samarr: Studiefrämjandet, STF Höglandet
Ansvarig: Sven-Åke Svensson 070-276 60 67

Trivselträff på Fiskaretorpet
Sön 27 oktober kl. 10.00–13.00
Vi informerar om naturen på Fiskaretorpsåsen och njuter 
av de vackra omgivningarna. Bastun är uppvärmd för den 
som vill ta sig ett bad. Ta med fika och besök oss.
Ansvarig: P-O Turesson, 070-625 92 60 

Höstträff vid Hyttens kvarn
Lör 2 november kl. 10.00–13.00
Välkommen till vår traditionella höstträff i Allhelgona
helgen vid föreningsstugan Hyttens kvarn. Vi gör som 
vanligt en liten skogsvandring i omgivningarna och njuter 
av höstens alla dofter. Avslutas med lite samtal framför 
brasan. Medtag fika. 
Ansvariga: Uno Björkman 070-337 97 42, Styrelsen
 
Prylbytardag
Lör 30 november. Plats: Eksjö Bibliotek.
Naturskyddsföreningen anordnar en Prylbytardag samma 
helg som ”En köpfri dag” och ”Black Friday” (som uppmunt
rar till köp) äger rum. Detta gör vi som alternativ till den 
ökande konsumtionen. Följande kategorier kan bytas:

• Kök – t.ex. glas, porslin, mindre hushållsmaskiner
• Inredning, jul och belysning
• Leksaker, barnböcker och babyprodukter
• Sport och fritid, t.ex. skridskor, ridväst, träning 

och camping

All elektronik ska fungera. Max 5 prylar som man kan 
bära. En biljett erhålls per inlämnad sak som kan bytas 
mot andra saker. Bytes ej: leksaker av mjukplast från 2007 
eller tidigare. Inlämning fredag 29 nov kl. 17.00–19.00. 
Utlämning och inlämning lördag 30 nov kl. 10.00–13.00.

Vandring på Höglandsleden
Tors 5 december kl. 9.30. Samling: Persö
Vi gör en gemensam vandring tillsammans med Frilufts
främjandet från Persö till Hyttens kvarn. Där gör vi ett 
uppehåll, tar en fika och lämnar lite information. 
Medtag fika och ta på kläder efter väder.
Ansvarig: Per-Ola Turesson, 070-625 92 60 

Eksjö Julmarknad
Lör 7 december
Föreningen vill synas där människor finns. Eksjö Jul
marknad är ett utmärkt tillfälle att visa upp vår verk
samhet, bjuda på glögg och värva medlemmar. Vi finns 
på Krusagårdens innegård. Vill du hjälpa till vänd dig till 
Sven-Åke Svensson, 070-276 60 67.

Mellandagsträff på Fiskaretorpet
Lör 28 december kl. 11.00
Vi har som tradition att träffas denna dag under lite 
mysiga förhållanden. Julfirandet har vi bakom oss och 
nyårshelgen framför oss. Du är välkommen till torp
stugan där vi pyntar, tänder ljus och en skön brasa, intar 
vår medhavda fika och ev. korv. Tillåter vädret gör vi en 
liten promenad. 
Ansvariga: Sven-Åke Svensson, 070-276 60 67, 
P-O Turesson, 070-625 92 60 
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Årsmöte 2020 
Tisdag 18 feb. Plats: Eksjö stadsbibliotek
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Programpunkt ej bestämd. Välkommen!
Ansvarig: Styrelsen


