
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 2020

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
 076-807 04 50, 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
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Facebook. Föreningen har en Facebooksida. Anslut dig  
till Eksjö Naturskyddsförening och följ vår verksamhet.

TIPS 
Program med naturtema på biograf Metropol 
(visiteksjo.se) 

Lör 18 april: ”David Attenborough: A life on our 
 planet”. Han har sett mer natur än någon annan. 
Denna unika dokumentär är hans vittnesbörd. Nu 
kan vi se denna maffigt visuella livesändning på 
Metropol – med en exklusiv intervju med honom. 
Pris 250 kr (drink/tilltugg ingår).

Tor 28 maj: ”Uttern – Smålands landskapsdjur”.  
Börje Gunnevik föreläser och visar film och bilder 
om uttern som han har ett brinnande intresse för.
Pris: 80 kr, stud/senior 50 kr.



Earth Hour
Lör 28 mars, samordnade aktiviteter både dag  
och kvällstid (se annonsering i media).
Earth Hour är världens största klimatmanifestation. Syftet 
med aktiviteterna är att sätta ljus på klimatkrisen och den 
minskande biologiska mångfalden och väcka engagemang 
till förändring. Alla aktiviteter är gratis.

Föreningen kommer att ansvara för ett fackeltåg med 
samling i Järnvägsparken kl 19.30, med avgång kl 19.45, 
med slutmål Stora Torget. Du behövs som fackelbärare! 

Vi kommer också under dagen att anordna aktiviteten 
”Sy din egen kasse/fruktpåse” med hjälp av Sysmedjan, 
kl 11–14 i NBV-lokalen – medtag gärna eget tyg. 

Vi genomför även en fixardag ihop med Cykelsmedjan kl 
10–15 – gör din cykel vårfin. Ta gärna en klimatfika på café 
Gamla Stán. Många andra aktiviteter kommer att genom
föras – tipspromenad, plogging, klimatprat, dans, musik 
och eldshow. 

Nedsläckning kl 20.30–21.30 – kvällsöppet på Lennarts 
och Stadshotellet.  
Ansvariga: Lea Petersson 076-015 22 63, Britt-Mari 
 Johansson 070-598 06 35, Birgit Andersson 0381-148 11
  
Vårvandring vid Hyttens kvarn
Fre 10 april kl 10.00–13.00, Hyttens kvarn.
På Långfredagen har vi en tradition att träffas vid Hyttens 
kvarn. Vi gör en vandring i omgivningarna – på jakt efter 
vårtecken. Vintern har ju varit annorlunda. Avslutning vid 
brasan där vi dricker vårt medhavda kaffe/thé med tilltugg. 
Ta gärna med grillkorv att grilla. 
Ansvarig: Sven-Åke Svensson 070-276 60 67

Tillsynsvandring – Höglandsleden
Sön 19 april kl 9.00–14.00. Samling: Eksjö Camping.
Följ med på en vandring österut – vi går en del av Hög
landsleden mot Klinten. Vår uppgift är att se över märkning 
och framkomlighet. Beroende på hur många vi blir kan vi 
dela upp oss i grupper. Kläder och skor efter väder – ta med 
fika för minst två pauser. 
Ansvariga: P-O Turesson 070-625 92 60,  
Lilli Offenbartl  073-075 34 32 

Fågelskådningens dag
Sön 3 maj kl 09.00–12.00. 
Samling kl 9.00 Mellby kyrka P-plats. 
Vi besöker kyrk mossen vid kyrkan. Därifrån går vi längs 
stranden bort mot fågeltornet – fåglarna börjar återvända. 
Vi kommer att se och höra många arter. Medtag fika och 
kikare. 
Ansvariga: Uno Björkman 070-337 97 42,  
Sven-Åke Svensson 070-276 60 67

Öppet hus på Fiskaretorpsåsen  
– med möjlighet till bastubad
Lör 16 maj kl 11.00–16.00, Fiskaretorpet.
Du är välkommen till en trevlig dag tillsammans.  
På Fiskaretorpet njuter vi av den fina naturen och 
det finns möjlighet till bastubad om du är intresserad.  
Medtag fika och gärna något att grilla. 
Ansvarig: Per-Ola Turesson 070-625 92 60

Gökotta
Tors 21 maj kl 7.00–9.00. 
Plats: Borgmästarängen, Pplatsen.
Vi följer med Friluftsfrämjandet i den tidiga morgonen i 
Borgmästarängen för att lyssna in vårfåglarna. Sven Carls
son leder turen efter den efterlängtade göken. Medtag fika, 
varma kläder och kikare.
Samarr: Friluftsfrämjandet
Ansvarig: Sven-Åke Svensson 070-276 60 67 

Biologiska mångfaldens dag
Fre 22 maj kl 18.00–20.30 (ca). 
Samling: Kvarnarps gård.
FN har utsett denna dag till den internationella dagen för 
biologisk mångfald. Föreningen vill uppmärksamma den 
omdiskuterade jordbruksmarken i Kvarnarp. Trots en stark 
opinion emot att bygga på åkermark lyssnar inte kommu
nen. I Kvarnarps gårds omgivningar finns stora natur- och 
kulturvärden vilket har gjort det till ett omtyckt rekrea
tionsområde. Medtag fika. 
Ansvarig: Uno Björkman 070-337 97 42

De vilda blommornas dag
Sön 14 juni kl 10.00–13.00 (ca). 
Plats: Samling – Kristallen, Bruksvägen 3.
I år besöker vi Bruzaholm – ett samarbete med Föreningen 
Kristallen. Vi ska lära känna våra vanligaste växter i Bruza
holms närhet, i en tid då blomsterprakten är som finast. 

På platsen finns ett unikt växthus som nyligen har res
taurerats och för den som är intresserad sker visning av 
växthuset efter vår utflykt. Medtag fika och flora.
Info: kristallenbruzaholm.se    
Samverkan: Sker även med Svenska Botaniska Förening
en, STF Höglandet och Naturskyddsföreningen i Nässjö.
Ansvariga: Uno Björkman 070-337 97 42,  
Sven-Åke Svensson 070-276 60 67

Ängens dag – slåtter på Fiskaretorpsåsen
Lör 1 augusti, samling kl 10.00–13.00 (ca).  
Plats: Fiskaretorpet.
Ängsslåtter är ett värdefullt naturvårdsarbete som ska 
motverka igenväxning av vårt landskap och befrämja den 
blomsterprakt som är beroende av att markerna hävdas.
Du är välkommen till Fiskaretorpet och årets slåttergille, 
där vi sköter en mindre ängsmark på en av uddarna.  
Föreningen bjuder på fika – medtag gärna lie och räfsa.
Ansvariga: Uno Björkman 070-337 97 42, 
Sven-Åke Svensson 070-276 60 67

Information om eventuella tillkommande program
punkter eller andra arrangemang hittar du på:

Hemsidan: naturskyddsforeningen.se/eksjo 
Facebook: Eksjö Naturskyddsförening
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Konstutställning med bi-tema 
APOIDEA på Eksjö Museum – samverkan

APOIDEA är en konstutställning med temat 
bin. Med utställningen hoppas vi kunna öka 
 förståelsen för binas betydelse för miljö och 
klimat. Sex svenska samtidskonstnärer deltar. 
Utställningen produceras av Nässjö konsthall  
och visas där 4 april–8 maj. Eksjö museum visar 
den 20 maj–20 september. Muséet kommer också 
att ha en serie program; visningar, skapande  
verkstäder på Museigården och föreläsningar.  
På våra utflykter ska vi i år särskilt lyfta fram 
binas betydelse för pollineringen och den vilda 
florans betydelsen för bina.


