
 
     
   

 

  

  

 

 

 

27 sept  Anders Wijkman om Tillväxtens dilemma 

 5 okt    Rovdjur i södra Sverige 

13 nov Underkastelsen och Fars dag-fika   

  
Vi besöker Åsnens västra strand och några källor 
Följ med till Åsnen och diskutera strandskydd. Det blir även tillfälle  
att titta på sevärda källor. 
Lördag 29 oktober kl 10.00 - 13.00 
Samling Folkets Hus i Alvesta kl. 9.30 eller ring 
Roland Bengtsson 0472-71113 eller Per Darell 073-2519181 

 

 

 
Dansk natur på mellandagsträff i Stenbrohult 
Michael Leth Jess, vicedirektör i Danmarks Naturfredningsforening 
berättar och visar bilder från naturen på andra sidan Sundet.  
Onsdag 28 december kl 18.00 - 21.00 
Dans kring granen med Thomas Olofsson. Vi bjuder på ris à la Malta 
och kaffe. Ekogodis till barnen.  Kontakt: Ulla Rundlöf 0705-797915 

 

 

Ordförande  Ulla Rundlöf 0705-797915 ulla.rundlof@gmail.com 

Vice ordf Peter Rolfson  peter.rolfson@almhult.se 

Sekreterare  Anna-Karin Nilsson anna.karin.nilsson@hotmail.com 

Kassör  Kaj Johansson  kaj.johansson@ebox.tninet.se 

 Bengt Arnby  bengt.arnby@gmail.com 

  Pauline Lindstedt linelindstedt@hotmail.com  

 Sven Nilsson  sven.nilsson@biol.lu.se 

www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/kronoberg/kronobergs-
lansforbund/ 

 

Vi samarbetar med  



 

     
    

 

 

  

 

 

13 nov kl 15.30-18.00 
 

Galaxen, Stadsbiblioteket, Växjö  

För första gången på mycket länge bor det varg inom Kronobergs gränser. En ung vargtik har etablerat sig i skogarna mellan E4:an och Älmhult. Varg 
väcker känslor, oavsett om det är glädje över naturens mångfald eller rädsla för rovdjur. För att bidra till en mer nyanserad bild och bättre beslut bjuder 
vi in till ett informationsmöte med medverkan av vargspårare, rovdjurshandläggare och jägare. I panelen finns Le Carlsson, Nils Carlsson, Per Ekerholm 
och Agne Andersson. Moderator: Ulla Rundlöf.  Vi bjuder på färsk information, kalla fakta och vildsvinsmacka! Se vidare info på hemsidan. 

5 oktober kl 18.30-21.00 
Församlingshemmet i Loshult (6 km söder Älmhult) 

Anders Wijkman 
  

Tillväxtens dilemma 
 

27 september kl 13.00 
IKEA-salen på Linnéuniversitetet  
Tid för diskussion efter föredraget 
 

Underkastelsen är en film av Stefan Jarl 
om det kemisamhälle, som vuxit fram 
sedan andra världskriget. 

I vår vardag omges vi idag av 100 000 
olika kemikalier. Vi väljer att visa denna 
film på Fars dag för att uppmärksamma 
årets rikstema ”Rädda mannen”. En del 
kemikalier slår ut mannens spermier 
och gör fler par barnlösa i framtiden. 

 Efter filmen bjuder vi på fika och tid för 
eftertanke. WERONIKA REHNBY från 
Kemikalienätverket finns på plats för att 
leda samtalet och svara på frågor. 

Välkommen, och ta gärna med dig 
någon du är rädd om! 

Rovdjur i södra Sverige   
 

 

Anders Wijkman har varit samhällsdebattör och aktiv i miljödebatten på 
flera sätt. Han har ett förflutet som moderat politiker, chef för Röda 
Korset, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen och EU-
parlamentariker för KD. Han är nybliven hedersdoktor vid Linköpings 
universitet och aktuell med boken Den stora förnekelsen, som han skrivit 
tillsammans med Johan Rockström.  

Wijkman kritiserar det traditionella tillväxtbegreppet och menar att det 
krävs en omfördelning av resurser i världen för att få en hållbar tillväxt. 
Naturresurserna är inte obegränsade och inte heller vår förmåga att ta 
hand om avfall.  Gröna investeringar och omställning av skattebasen 
måste till för att skapa jobb som räddar miljön. Dagens finanskris handlar 
om mer än pengar – det är tillväxtekonomins dilemma. 


