
AKTIVITETER 2019

EKINVENTERING, DANSJÖN

� 10 mars (sön) � 10-12 ca
� Badplatsen, Dansjön (cykel el. bil)

Inventering av ek under fyra helger under
vår-vintern. Vi kommer försöka täcka olika
delar av kommunen. Vi startar vid Dansjön
norr om Alvesta. Medtag gärna ika, lupp
och måttband.

Per Darell: 072-5086686
Johan Marand: 076-1460936

EKINVENTERING, GRIMSLÖV

� 16 mars (lör) � 10-12 ca
� Båtbryggan, Skatelövs gamla kyrkogård

Ekinventeringen fortsätter i Grimslöv, med
hjälp av Maria E Arvidsson. Medtag gärna
ika, lupp och måttband.

KRETSSTÄMMA
MED FÖREDRAG: GALAPAGOS

� 7 mars (tors) � 18:30
� Equmeniakyrkan Alvesta, Storgatan 36

Kvällen inleds med föredrag/bildvisning av
Mats Runesson: Galapagos unika djurliv.
Vi får följa med till ögruppen i Stilla Havet,
som till största delen är nationalpark. Vi
besöker ögruppen utan extra klimat-
belastning! 45 min ca.

Därefter ika och föreningens årsstämma.

HAR VI DIN E-POSTADRESS?
Har du fått mail om aktiviteter och
nyheter från föreningen på sistone? Om
inte så saknar vi nog din e-postadress.
På hemsidan inns möjlighet att meddela
oss denna, eller bara skicka ett mail.

Slåtter i ängen nedanför Prästgården, Alvesta. Foto: Per Darell



EARTH-HOUR-KONSERT

� 30 mars (lör) � 20:30
� Equmeniakyrkan Alvesta, Storgatan 36

Equmeniakyrkans miljögrupp bjuder in till
Earth-Hour-konsert med Elias Wallin,
Klara Olsson och Malin Carlsson från
musikallinjen på Balettakademien i
Göteborg.

FIXARKVÄLL

� 3 april (ons) � 18:30-21
� Equmeniakyrkan Alvesta, Storgatan 36

Vi lagar och återvinner textiler, t.ex. gör vi
bivaxdukar och cykelsadelskydd, och
kollar våra cyklar inför vårsäsongen. Fika
till självkostnadspris.

EKINVENTERING, TAGEL

� 7 april (sön) � 9:30-13 ca
� Folkets hus i Alvesta för samåkning

Ekinventeringen avslutas i vackra miljöer
vid Tagel. Medtag gärna ika, lupp och
måttband.

VÅRVANDRING, MELLANSJÖN

� 14 april (sön) � 10
� Ledernas start vid Mellansjön

I samarbete med Kojta- och Mellansjöns
förening. För vårvandringen har vi valt det
grönvita spåret eller ’kulturspåret’ som bl.a
tar oss förbi Vislanda Gamla Prästgård,
Torsta säte samt en skeppssättning från
järnåldern.

Längd: 8,1 km
Medtag gärna egen ika.

ÅTERBRUK OCH KÄLLBESÖK

� 31 mars (sön) � 9:30
� Folkets hus i Alvesta för samåkning

Utlykt tillsammans med Växjökretsen. Vi
besöker Wederslöfs byggnadsvård, där VD
Stefan Holmberg berättar om företaget. Det
är också möjligt att handla i deras affär.

Resan går vidare till Tors Källa, där
källexperten Roland Bengtsson möter upp.
Vi äter vår medhavda lunch här. På Sundet i
Torne väntar Karin, som ska berätta om hur
hon varsamt restaurerar sitt hus. Här bjuds
alla på ika.

Samåkning, du betalar 7 kr/mil och
deltagare. Tacksam för anmälan före 27
mars på hemsidan eller till
alvesta@naturskyddsforeningen.se.

EKINVENTERING

� 24 mars (sön) � 10-12 ca
� Meddelas på hemsidan

Ekinventeringen fortsätter. Plats kommer
meddelas på hemsidan då datumet närmar
sig. Medtag gärna ika, lupp och måttband.

Biologiska mångfaldens dag i Mörhult 2018



BIOLOGISKA MÅNGFALDENS
DAG I ALVESTA

� 22 maj (ons) � 18
� Ängen nedanför Prästgården

Vi irar Biologiska mångfaldens dag och
letar växter och djur i ekbacken och ängen,
som de senaste tre åren har slagits med häst
och slåttermaskin. Vi är nyikna på hur
mångfalden påverkats.

Per Darell: 072-5086686

BEKÄMPA INVASIVA ARTER
I SJÖLYCKAN

� 15 & 16 maj (ons-tors) � 17-20
� Promenadslingans start, Sjölyckan

Liksom förra året tar vi ett rejält tag vid
Sjölyckans naturslinga i Alvesta, för att
gynna biologisk mångfald och bekämpa de
invasiva arterna jättebalsamin och
parkslide.

Medtag sekatör, handskar och hink, samt
gärna ikakorg och något varmt att dricka.
Vi håller på mellan 17-20, dyk upp när det
passar.

NATTVANDRING, MELLANSJÖN

� 5 juni (ons) � 22
� Ledernas start vid Mellansjön

I samarbete med Kojta- och Mellansjöns
förening. Vi upprepar fjolårets succé med
nattvandring på spaning efter nattskärran.
Liksom förra året startar vi med att bjuda
på grillkorv med bröd vid parkeringen
Mellansjön.

Längd: 1-4 km
Medtag gärna egen dricka.

HÖSTVANDRING, MELLANSJÖN

� 1 september (sön) � 10
� Ledernas start vid Mellansjön

Höstvandringen tar oss runt Kojtasjön där
vi bl.a kan studera årets utbredning av den
rödlistade gentianan som växer relativt
rikligt på dess västra och södra stränder.

Längd: 4,4 km
Medtag gärna egen ika. Vid högt
vattenstånd kan stövlar behövas.

NATTENS FLYGARE VID ÅSNEN

� 23 augusti (fre) � 20:30
� Parkeringen vid Sunnanbro

I samarbete med Naturum Kronoberg. Vi
ger oss ut i skymningen för att med hjälp
av detektor lyssna och spana efter nattens
jägare laddermössen. I Åsnen har rariteter
som barbastell och damm-laddermus
spelats in under sommaren 2018.
Förhoppningsvis möter vi några av dessa
mystiska, lygande däggdjur och lär oss
mer om deras liv. Guidar gör Per Darell.

Varma kläder. Ta gärna med ika. Promenad
max 3 km.

MOSSORNAS DAG I ÅSNENS
NATIONALPARK

� 13 oktober (sön) � 10-12
� Parkeringen vid Trollberget

I samarbete med Naturum Kronoberg. En
dag tillägnad mossorna, intensivt gröna året
om, palmlika, fjäderlika och stjärnlika på
trädstammar, klippväggar, stenar och i
våtmarken. Per Darell guidar oss bland
mossorna vid Trollberget i Åsnens
nationalpark.

Ta gärna med ika och egen lupp om du har.
Det inns ett begränsat antal att låna.



c/o Karin Sahlström
Marieberg
342 52 Alvesta

alvesta.naturskyddsforeningen.se
alvesta@naturskyddsforeningen.se

Swish: 123 5273115
Bankgiro: 748-5667

Styrelsen:
Karin Sahlström, postmottagare
Johan Marand, sekreterare
Elisabeth Ebbesson, kassör
Per Darell
Roland Bengtsson
Björn Martinsson
Anna Gilius

Naturskyddsföreningen är en
ideell miljöorganisation. Vi
sprider kunskap, kartlägger
miljöhot, skapar lösningar
samt påverkar politiker och
myndigheter såväl nationellt
som internationellt.

Dessutom står vi bakom
världens tuffaste
miljömärkning Bra Miljöval.

Bli medlem på
naturskyddsforeningen.se
eller skicka ett SMS med
”MEDLEM” till 72900.

Du gör en viktig insats för
miljön genom att bli medlem!

Var med och påverka
de stora miljöfrågorna

Kontakt

ÖLANDSRESA

� 31 augusti (lör)

Resa till Öland tillsammans med
Växjökretsen. Vi besöker Station Linné.

Mer info så småningom på vår hemsida och
genom e-postutskick.

Anmälan före 15 augusti
på hemsidan eller till
alvesta@naturskyddsforeningen.se.

Stora Alvaret, Öland. Foto: Wikimedia Commons


