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Kallelse till länsstämma 2013

Möt våren på Kurrebo och Lunnabacken!
Söndag 21 april inbjuder Naturskyddsföreningen i Kronobergs län alla medlemmar till länsstämma. Platsen är  
Kurrebo norr om Urshult med vidsträckt utsikt över Åsnen. Vi inleder med naturvandring i närliggande Bjurkärr. 
Efter stämmoförhandlingar och gemensam lunch blir det information om den blivande nationalparken och en tur 
på Lunnabacken.

8.00-10.00 Fågel- och naturvandring i naturreservatet Bjurkärr. Anders Borgehed, Sven Nilsson och Peter Rolfson 
berättar mer om fåglar, träd och insekter. Samling vid parkeringen. Stigen är tillgänglig för alla.

10.00-11.00 Drop-in-fika på Kurrebo idé- och visningsträdgård, som drivs i stiftelseform av Tingsryds kommun och 
Nelson Garden (guldsponsor av Naturskyddsföreningen).

11.00 Länsstämma med sedvanliga förhandlingar

12.30-13.30 Lunch i caféet

14.00 Framtidsutsikter på Lunnabacken. Anders Borgehed berättar om det pågående arbetet med att bilda 
nationalparken Västra Åsnen.

Välkommen till länsstämman!

Anmäl deltagande om du vill ha 
lunch och fika senast 7 april till
ulla.rundlof@naturskyddsforeningen.se
Mer info 0705-797915 och hemsidan
www.naturskyddsforeningen.se/kronoberg
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Tingsryd startar om!

Kretsen i Tingsryd har varit vilande ett antal år, men är nu på väg att vakna upp ur sin Törnrosasömn. Intresse finns 
att dra igång verksamheten igen och en ny styrelse kommer att väljas på årsmötet den 20 mars. Kontaktperson för 
den nygamla kretsen är tills vidare Tim Lux 0477-44152.

Kretsarna i Kronoberg väljer ombud till länsstämman (Växjö har fem ombud och övriga kretsar fyra) på respektive 
årsstämmor. Bara ombuden har rösträtt på länsstämman, men alla medlemmar är välkomna. På kretsstämmorna 
har alla medlemmar rösträtt. Tag plats, gör din röst hörd!

Sunnerbo Onsdag 6 mars kl 19.00 Församlingshemmet, Ljungby
Lessebo Torsdag 14 mars kl 18.30 Folkets Hus, Hovmantorp
Växjö Måndag 18 mars kl 18.30 Studiefrämjandet, Växjö
Tingsryd Onsdag 20 mars kl 18.00 Wasaskolans aula, Tingsryd
Alvesta  Onsdag 20 mars kl 18.30 Missionskyrkan, Alvesta
Linnébygden Torsdag 21 mars kl 18.00 Blohmésalen, Älmhult
Uppvidinge Slutet av mars Kontakt: Pauline Åberg 070-2480222  

Markaryd har ingen krets idag utan ingår i Sunnerbokretsen men kan bli egen krets om intresse finns. Hör av dig till 
Marie Persson 0709-543456 om du är intresserad.

Världens chans…

…att höra Sigrid Bergfeldt, chef för Naturskyddsföreningens globala avdelning, berätta om föreningens samarbete 
för jordens överlevnad. Naturskyddsföreningen samverkar med organisationer i en rad länder. Seminarium lördag  
9 februari kl 10.30-12.00 i Aniara-salen i Konserthuset, Växjö. Programmet ingår som en del av Växjö Gospelfest 
2013 med fokus på miljön. Kontaktperson Anna-Karin Nilsson 0470-45422

Träden i landskapet!

Skyddsvärda träd huggs ner och skogens biologiska mångfald urholkas. Samtidigt försvinner värdefulla träd i hag-
markerna. Vi vill ha ett långsiktigt hållbart brukande som gynnar mångfald och som bevarar de hotade arterna knut-
na till träd. Vi efterlyser dig som är intresserad av skog och som vill vara med och bilda ett nätverk av skogsaktiva i 
Kronoberg med omnejd. Kontaktperson Peter Rolfson 0706-619757

Knyt kontakter…

…genom nya Naturkontakt. Arbetet pågår med att utveckla lokala och regionala mötesplatser på nätet genom Na-
turskyddsföreningens egen Naturkontakt. Utnyttja möjligheten att träffa likasinnade och dela dina intressen med 
andra. Starta en arbetsgrupp eller ett löst nätverk och utveckla just dina hjärtefrågor. Tillsammans blir vi starka! 

Länsförbundets styrelse:
Ulla Rundlöf, länsordförande och föreningsutvecklare 
0705-797915 ulla.rundlof@naturskyddsforeningen.se Peter Rolfson, vice ordförande
Anna-Karin Nilsson, sekreterare Kaj Johansson, kassör
Bengt Arnby Kasplina Berggren
Monika Bivall Sven Nilsson


