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Verksamhetsplan för 2018 
Naturskyddsföreningens Alvestakrets kommer under år 2018 att genomföra 
ett antal aktiviteter som syftar till att ge både medlemmarna och andra 
intresserade härliga naturupplevelser och trevlig samvaro. Programmet pre-
senteras i medlemsbladet Fiskgjusen som kommer att ges ut två gånger 
under året. En kortversion av programmet finns nedan. Ytterligare någon 
aktivitet kan tillkomma under hösten. 

Programpunkter i korthet 
29 jan (passerat) Soppkväll med resultat från fototävling och föredrag och musik 

på temat Kloster. 

12 feb (passerat) Filmen ” The Borneo Case – en film om urfolks utsatthet och 
skövling av regnskog” på Palladium i Växjö i samarbete med 
Växjökretsen. 

april Ekexkursion med politiker för att uppmärksamma fina 
ädellövskogsmiljöers behov av skydd 

22 april (sön) Vårvandring vid Mellansjön. Kojta- och Mellansjöns förening i 
samarbete med vår förening. 

15–16 maj (tis–ons) Bekämpning av jättebalsamin och parkslide 

22 maj (tis) Biologiska mångfaldens dag firas i Mörhult 

27 maj (sön) Bussutflykt till Halmstadskretsens Björkelund i Simlångsdalen i 
samarbete med Växjökretsen. 

1 juni (fre) Nattvandring för att spana efter nattskärran. Kojta- och 
Mellansjöns förening i samarbete med vår förening. 

17 juni (sön) Vilda blommors dag firas i Hakatorp, som nyligen fick 
biotopskydd. Vi samarbetar med Smålands Flora. 

26 augusti (sön) Cykeltur till och runt Gåvetorp för att studera intressanta 
naturtyper och även konst. 

16 september (lör) Höstvandring runt Kojtasjön. Kojta- och Mellansjöns förening i 
samarbete med vår förening. 

oktober, mars Till hösten och till nästa vår planeras att ha filosofiska caféer 
med diskussioner kring ämnen med bäring på natur och klimat 
och som utgör moraliska dilemman. 

Därefter blir det myskväll i januari 2019, precis som i år. Och årsmöte i mars, 
som vanligt. 

Förutom Fiskgjusen använder vi webben för att presentera aktiviteterna. 
Webbadressen är: http://alvesta.naturskyddsforeningen.se/. Information 
skickas också ut till de medlemmar som anmält sin e-postadress. En del, 
men inte alla, aktiviteter annonseras i Smålandsposten (se även nedan). 

http://alvesta.naturskyddsforeningen.se/
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Styrelsens övriga arbete 
Styrelsen kommer också under året att fortsätta att avge remissvar när kom-
munen eller andra intressenter ger möjlighet att lämna synpunkter på plane-
rade åtgärder som kan ha inverkan på miljön. Det gäller t ex bebyggelse i 
känsliga lägen och genomförandet av den nu stadfästa översiktsplanen för 
Alvesta tätort. 

Gruppen ”Fräsch-på-riktigt” planerar att delta i trädgårdsträffen på Tyrolen i 
maj och de kommer också att ha ett antal möten i gruppen. 

Plan för bättre ekonomi 
För att nå närmare målet om en budget i balans har vi under året kommit 
fram till att jobba vidare på följande sätt: 

1. Mer information till lägre kostnad: 

• Enbart ett tryckt och distribuerat nummer av Fiskgjusen per år 
(vårnumret) om vi inte får externa bidrag. Höstnumret ska enbart 
finnas som nedladdningsbar pdf-fil från vår webbplats. Därutöver 
ett enkelt programblad som finns tillgängligt på kommunens 
bibliotek. 

• Minska annonseringen i Smp och där vi ändå ser behovet av det i 
möjligaste mån se till att våra samarbetspartners betalar 
annonsen helt eller delvis. 

• Försöka få en länk till vår webbplats från kommunens webb. 

• Påverka länsförbundet att åta sig att sprida information om våra 
aktiviteter till alla kretsar i länet. 

2. Underlätta spontana gåvor genom att sprida information om vårt 
swishnummer, t ex på webben, i Fiskgjusen och via visitkort. 

3. Vi har sökt bidrag från Sparbanken Eken för ett specialnummer av 
Fiskgjusen om ekar och ska även försöka få bidrag från 
länsförbundet. 

4. Minska kostnaderna för arrangemang genom att välja lokal efter 
lokalhyra (Kulturkällaren i stället för Missionskyrkan till årsmötet) 
och för soppkvällen öka intäkterna (något högre pris) och minska 
kostnaderna (billigare soppa; föreningsmedlem bakade bröd). 

Styrelsen 


