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Verksamhetsberättelse för 2017 
Styrelsen har under året bestått av:  

Ordförande  Vakant 
Sekreterare Britt Ask Rydgård 
Kassör Elisabeth Ebbesson 
Postmottagare Karin Sahlström 
Ledamot Roland Bengtsson 
Ledamot Stefan Bjärnborg 
Ledamot Per Darell 
Ledamot Johan Marand 

Suppleant Anna Gilius 
Suppleant  Björn Martinsson 

Firmatecknare är Elisabeth Ebbesson och Karin Sahlström, var för sig. 

Mats Runesson och Sonja Darell har varit revisorer. Lars Svensson och David 
Johansson har varit revisorssuppleanter.  

Valberedningen består av Kenneth Karlsson (sammankallande), Arne 
Johansson och Gerd Ouchterlony.  

Vid ingången av år 2018 hade föreningen 308 aktiva medlemmar varav 187 
huvudmedlemmar och resten familjemedlemmar. Detta är en minskning av 
det totala antalet medlemmar med 29 och av huvudmedlemmarna med 15 
sedan ingången av 2016. 

Riksföreningens medlemsregister verkar ännu inte vara helt pålitligt, men 
siffrorna är antagligen jämförbara med förra årets då de plockats fram på 
motsvarande sätt. 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under år 2017 haft åtta protokollförda styrelsemöten inklusive 
det konstituerande mötet efter årsmötet. 

Två nummer av medlemstidningen Fiskgjusen har producerats och 
delats/skickats ut.  

Digital kommunikation 
Vi har nu också fått en officiell e-postadress: 
alvesta@naturskyddsforeningen.se som används vid kontakt med medier 
och myndigheter. För våra utskick använder vi fortfarande 
alvestanatur@gmail.com eftersom vi där har en egenhändigt uppdaterad 
sändlista. Ska vi sända från den officiella adressen måste vi göra det via 
medlemsregistret och där är det svårt att få medlemmarna att uppdatera sina 
e-postadresser. 

Kretsens ekonomi 
På årsmötet i fjol uppmärksammades att kretsen åter igen gått back under 
året, varför årsmötet uppdrog åt styrelsen att finna sätt att minska kostna-
derna och/eller öka intäkterna. 
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Styrelsen har arbetat utefter följande spår: 

1. Mer bidrag från kommunen; inte bara till fågeltornet. Detta genom 
engagemang kring den tilltänkta vandringsleden i Kloster. Dock 
lyckades vi inte komma upp i tillräckligt högt antal timmar. 

2. Vara sparsamma med annonsering och i möjligaste mån se till att 
eventuella medarrangörer står för annonskostnaderna. Exempelvis 
har Smålands Flora betalat annonsen till De vilda blommornas dag 
och Alvesta Allmänna konstförening till soppkvällen 2017. 

3. Hitta alternativ distributör till Fiskgjusen i stället för Posten. Detta 
har misslyckats, då Tidningsutbärarna inte hanterar våra enstaka 
utdelningar och små volymer. 

4. Sänka tryckkostnaderna för Fiskgjusen genom att anlita kommunens 
kopiering. Görs tidskriften helt utan färg blir det betydligt billigare, 
men med balans som i senaste numret (2/2017), dvs 3 A4-sidor med 
färg och 3 i svart/vitt (blir 12 A6-sidor) blir kostnaden ungefär som 
hos Lindströms tryckeri. Detta har dock flyttat från Alvesta, varför det 
är opraktiskt att använda det tryckeriet. 

5. Vi har diskuterat möjligheten att låta bli att trycka Fiskgjusen över-
huvudtaget, men efter erfarenheter från andra föreningar valde vi att 
inte göra så (se även verksamhetsplanen för 2018). 

Yttranden 

Horgenäs 1:6 
Markägaren begärde i våras ett förhandsbesked om byggande av fyra en-
bostadshus, vilket inte kräver ändrad detaljplan. Kommunen har lämnat ett 
positivt förhandsbesked. Föreningen har lämnat synpunkter både på beske-
det i sig och för hur det tillkommit. 

Två skrivelser har skickats till länsstyrelsen i juni respektive juli 2017. 

Detaljplanen för Alvesta tätort 
Detaljplanen skickades ut som ett granskningsförslag från kommunen i maj i 
år och synpunkter på detta skulle lämnas senast den 21 augusti, vilket var 
knepigt då styrelsen inte sammanträdde under sommaren. 

Efter en del mejlkontakter skickade Per in synpunkter den 21 augusti. 

Aringsås 14:1 m fl 
I ett yttrande pekar Naturskyddsföreningen på att området har stora natur-
kvaliteter. 

Det är tätortsnära och välfrekventerat. Området rymmer inom sig en alsump-
skog, en tallsumpskog av naturskogskvalitet, ett parti med äldre aspar och ett 
igenväxningsområde med grova träd av ek, tall och sälg. I norra delen är det 
en granplantering. Föreningen menar att det är en viktig del av tätortens 
grönstruktur. 
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Hästhagen 1:2 – Ändrad markanvändning, Vislanda 
Föreningen har också uppmärksammat Länsstyrelsen på att värdefull åke-
rmark tagits ur bruk genom att matjorden schaktas bort inför odling av tak-
lök. Även alléträd har tagits bort. 

Länsstyrelsen har inget att invända med att ta det aktuella området ur jord-
bruksproduktion. Vissa skyddszoner ska lämnas och dessutom ska träd-
skiktet längs vattendraget behållas. I beslutet finns också Naturskydds-
föreningens yttrande med – att vi bl.a. anser att beslutet påverkar de lokala 
och nationella miljömålen, att värdefull åkermark ska bevaras, negativt. 

Genomförda aktiviteter under året 
Fototävling 2016 – Pollinering. Vinnarna som utsågs bland de sju som skickat 
in foton var Johan Marand, Arne Johansson och Eva Posch. 

Soppkväll den 30 januari med bildvisning och diktläsning av konstnären 
Arne Persson samt visning av vinnande bilder från fototävlingen lockade 55 
personer, däribland flera icke-medlemmar, mycket tack vare samarbetet med 
Konstföreningen. Avslutningsvis berättade Stefan och Per om Salen som en 
introduktion till 2017 års fototävling. 

Fototävling 2017 En ny tävling presenterades på soppkvällen. Temat får 2017 
års fototävling var ”Vid Salens strand”. 

Kretsstämman den 7 mars inleddes med ett uppskattat föredrag om natur-
värden i Alvesta tätort av Per Darell. Roligaste kommentaren: ”Är Alvesta så 
fantastiskt?”. Det var drygt 20 personer som lyssnade på föredraget. Därefter 
vanliga stämmoförhandlingar och inför dessa minskade deltagarantalet till 
17. 

Länsstämman den 23 april. Vår krets var i år värd för länsstämman, som 
inleddes med en exkursion till Kloster. 

Bekämpning av jättebalsamin den 9–10 maj vid Sjölyckan gav gott resultat, 
då deltagarna fyllde 8 hinkar med många små plantor. God medietäckning 
med artikel i Smålandsposten och reportage i P4. 

Exkursion till Holmaskogen den 21 maj för att se diverse vårblommor. Ett 
samarrangemang med Växjökretsen. 15 personer deltog i den trevliga 
utflykten varav 4 från vår krets. 

De vilda blommornas dag den 18 juni firades i år i Spåningslanda där ett 
tjugotal personer, både barn och vuxna, tittade på växter både på land och i 
vattnet. Även insekter studerades denna fina försommardag. 

Resa till Norra Kvill den 10 september anordnades tillsammans med Natur-
skyddsföreningen i Växjö och det var 48 personer som deltog i bussresan. 
Deltagarna fick en kort introduktion innan de vandrade in i nationalparken – 
en gammelskog med många mycket gamla tallar och några jättegranar. På 
väg till lunchen i Ingarbo hagar besöktes den stora, över 1000 år gamla Kvill-
eken (Rumskullaeken). 

Källexkursion den 7 oktober under ledning av Roland Bengtsson i samarbete 
med Naturskyddsföreningen i Växjö. Det var 16 deltagare totalt och gruppen 
besökte sex källor, däribland tre källor i Alvesta kommun: Hjortakällan i 
Benestad, Officerskällan i Grännaforsa samt en källa vid Johannesberg på 
Klintabergets sluttning. 
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Skogsföreläsning den 14 november i Växjö av Malin Sahlin, sakkunnig i 
skogsfrågor på Naturskyddsföreningen. Även detta var ett samarrangemang 
med Naturskyddsföreningen i Växjö och det lockade drygt 50 deltagare. 
Malin talade bl a om att vi önskar ett starkare skydd för den gammelskog 
med lång skogskontinuitet som ännu finns vkar. Naturskyddsföreningen vill 
att 20 % av skogen skyddas och att 30 % brukas hyggesfritt. Ett referat från 
föreläsningen publicerades i VK. 

Övriga aktiviteter 
Mosscirkeln under våren 2017 – en kärna på 7 deltagare träffades 6 ggr på 
Hagaskolan på kvällstid och därutöver gjordes tre exkursioner på 
lördagsförmiddagar. 

Rikskonferensen i Skövde den 12–14 maj– Karin deltog. Karin fann att möten 
med medlemmar från andra kretsar var det som gav mest. 

Slingan vid Kloster 

Föreningen har deltagit i framtagande av en promenadslinga vid Kloster i ett 
Lona-projekt.  

Hyggesfritt skogsbruk 
Per Darell och Johan Marand har deltagit vid demonstrationer av hyggesfritt 
skogsbruk. 

Till kommunen framförde Per Darell ett förslag  

• att kommunens tätortsnära skogsbruk skall bedrivas med hyggesfritt  

• att kommunens mest värdefulla naturområden i kommunens tätorter 
skyddas som kommunala reservat 

• att kommunen inventerar värdekärnor med avseende på natur och 
kultur inom kommunen. 

Gruppen för schyssta badrumsprodukter 
Gruppen medverkade på trädgårdsdagen i Tyrolen där många var intresse-
rade av gruppens budskap. 

Gruppen hade en träff då de testade en av de idéer som riksföreningen lan-
serat, nämligen att göra egen läppsalva. 

Catharina Malmberg Snodgrass och Karin Sahlström deltog i det regionala 
upptaktsmötet i Jönköping den 26 augusti, inför årets Miljövänliga vecka. 

Gruppen deltog i Miljövänliga veckan genom att kontakta ett antal företag 
och organisationer angående att de bör använda miljömärkt tvål (årets tema). 
Sex av de fjorton företagen/verksamheterna är med i tvålutmaningen och 
använder Bra miljöval eller svanen, ytterligare två har valt Ecolabel. Övriga 
mottog information om tvålutmaningen. 

Dessutom fick gruppen insändare införda i såväl VK som Smp i samband 
med Miljövänliga veckan. 

Alvesta den 17 februari 2018 
Britt Ask Rydgård, sekreterare 


