
AKTIVITETER HÖST 2020
STUDIEBESÖK
ALVESTA BIOGASANLÄGGNING
� 10 oktober (lör) � 10:00
� Värnamovägen, Alvesta

Vi besöker Alvesta Biogasanläggning,
Värnamovägen. Vi får guidning och
information. Föranmälan på hemsidan,
senast 5 oktober.

För mer information, kontakta Solveig
Larsson, 0733 90 80 85.

HAR VI DIN E-POSTADRESS?
Har du fått mail från föreningen på sistone?
Om inte saknar vi nog din e-postadress.
Maila alvesta@naturskyddsforeningen.se
så du inte missar utskick om aktiviteter och
andra nyheter.

SKOG I KRONOBERG
INTRODUKTIONSTRÄFF
� 12 oktober (mån) � 18:30
� IOGT-NTO Växjö

Syftet med Skog i Kronoberg är att
genomföra aktiviteter för att öka kunskapen
om skog och andra trädbärande marker i
Kronoberg. Genom ökad kunskap kan vi
argumentera och engagera oss för skogens
alla nyttor. Introduktionsträff 12 oktober:

Skillnad naturskog och produktionsskog
Per Darell
Artportalen och Skogens pärlor
Johan Marand

MILJÖVÄNLIGA VECKAN
26 SEPTEMBER - 4 OKTOBER

Läs mer på nästa uppslag.

MOSSORNAS DAG
EXKURSION I OSABY
� 18 oktober (sön) � 09:00
� Osaby

Under ledning av mosskännaren Per Darell
beger vi oss ut i Osabys skogar för att ta del
av mångfalden inom denna spännande
artgrupp. Promenad på ca 1 km. Samling
på parkeringen vid Norrtull i Växjö kl.
09:00. Arrangeras av
Naturskyddsföreningen i Växjö och Alvesta
tillsammans med Mossornas Vänner.

För mer information, kontakta Per Darell,
0725 08 66 86 el. per.darell@gmail.com.

SKOG I KRONOBERG
EXKURSION
� 7 november (lör) � 10:00
� Mellansjön, Vislanda

Vandring vid Mellansjön för att studera
naturskog och produktionsskog.

Samling på parkeringen utmed Obyvägen
strax norr om Kojtet, skylt
“Vandringsleder” vid gul barack.
Medtag eget fika och lupp.
Arrangeras av Naturskyddsföreningen i
Alvesta och i Växjö.

För mer information, kontakta Per Darell,
0725 08 66 86 el. per.darell@gmail.com.



Miljövänliga veckan finns för att inspirera och uppmuntra
varandra till att ta hand om våra saker, kläder och möbler för
att minska konsumtionen av nya prylar.

V i är allt fler som inser att våra saker,
möbler, kläder och prylar behöver
användas längre för att minska

belastningen på miljön och klimatet. Det
betyder att vi måste sluta slänga fungerande
grejer.

Vi vill påverka fler att ta hand om och laga
saker och kläder så de håller längre och
inspirera människor att konsumera färre nya
saker och slänga färre fungerande saker.

Tvärtemot samhällets mål att minska avfallet
visar den senaste statistiken från
Naturvårdsverket att mängden avfall istället

ökar. Vi slänger nästan ett halvt ton sopor per
person varje år. En fjärdedel av allt som
slängs på landets återvinningscentraler hade
gått att använda. Nästan en femtedel har ett
kommersiellt värde. Det är ett stort slöseri
med resurser.

Det är hög tid att ställa om till ett cirkulärt
samhälle, där vi återanvänder mer. Förutom
miljövinster ger det möjlighet till nya
arbetstillfällen.

Nu uppmanar vi våra politiker och tjänstemän
i Alvesta kommun att satsa på återbruk, i
första hand på våra återvinningscentraler.



En massa kläder. 50 klädesplagg prydligt upphängda
för att visa hur mycket en svensk i genomsnitt köper
under ett år.

Det finns goda exempel att ta efter. En station för
återbruk på varje ÅVC är ett minimum.

HUR MÅNGA PLANETER HAR VI?
Svenskarna lever idag som om vi har drygt fyra
jordklot. Det betyder att vi redan i april gjorde
slut på vår del av årets resurser. Resten av året
finns det egentligen inga resurser kvar till oss,
om vi inte tar från dem som förbrukar mindre än
de borde få möjlighet till – och av de
generationer som kommer efter oss.

VI SYNS UTE PÅ BYN
Vi i Handla-Miljövänligt-gruppen kommer att
finnas utanför ICA i Alvesta lördagen den
26 september kl. 10 – 13 för att informera om
konsumtion och inspirera till hur vi kan minska
den.

På biblioteken i Moheda (22 okt – 6 nov) och
Vislanda (6 nov – 20 nov) kommer vi att visa en
liten utställning med temat Släng mindre –
återbruka mer!
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SKÖT OM GREJERNA
Bidra med en miljöinsats – ta
hand om det du har!

Vårda, reparera och använd dig
av kunniga hantverkare och
miljöhjältar som skomakare,
skräddare, mobilreparatörer,
elektronikfixare med flera.

På vår hemsida,
alvesta.naturskyddsforeningen.
se finns en uppdaterad lista på
hantverkare som hjälper dig att
laga och reparera.

FIXARCAFÉ
Onsdagen den
11 november kl. 18 -21
bjuder vi in till Fixarcafé för
att laga kläder tillsammans.
Och fika såklart.

Plats:
Equmeniakyrkan i Alvesta



alvesta.naturskyddsforeningen.se
alvesta@naturskyddsforeningen.se

c/o Karin Sahlström
Marieberg
342 52 Alvesta

Swish: 123 5273115
Bankgiro: 748-5667

Styrelsen:
Karin Sahlström, postmottagare
Johan Marand, sekreterare
Elisabeth Ebbesson, kassör
Per Darell
Ingela Gustafsson
Solveig Larsson
Cloé Lucas

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

Skogsmarken är i Sverige idag synnerligen hårt
utnyttjad. Skog är så komplex och viktig för
människan och våra medvarelser på jordklotet
att den inte skall få styras av ensidiga
ekonomiska intressen. Framtida generationer
skall också kunna nyttja och njuta av skog som
fullödigt ekosystem.

Att bevara skogen som ekosystem ställer krav på
politiker, skogsbolag och på vårt sätt att leva. Vi
vill se ett skogsbruk som inte utarmar den
biologiska mångfalden, som inte förstör
livsmiljöer i våra vattendrag, som inte leder till
utsläpp av växthusgaser och som ger möjlighet
till rekreation.

Genom olika aktiviteter ökar vi kunskapen om
skog och andra trädbärande marker i Kronoberg.
På så vis kan vi argumentera och engagera oss
för skogens alla nyttor.

Arrangörer
Naturskyddsföreningen i Alvesta och Växjö.

Tidsplan
Höst 2020 och hela året 2021.

Skog i Kronoberg
Att se eller inte se skogen för alla
träd – vad gör en skog till en skog?

På jakt efter knärot. 19 juli hölls en exkursion med
fokus på sällsynta orkidén knärot vid Mellansjön utanför
Vislanda.


