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Välkomna till föreningens årsmöte! 
 

Tid:  Torsdagen den 16 mars klockan 18.30 
 

Plats:  Folkets Hus i Hovmantorp 
 

Program:  • Årsmötesförhandlingar 

• Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe/te och kaka! 

• Miljöstrateg Åsa Garp kommer och berättar om 

 kommunens miljöarbete och vad som är på gång.     

 Ta chansen – kom, lyssna och diskutera! 

 

OBS!  Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda 

senast den 2 mars 2017! 

     
 



Leksaksbytardag med sagostund! 
 

Har du leksaker hemma som du tröttnat på? Kom och byt! Du kan ta med dig 

max fem hela och rena leksaker och får fem biljetter som du kan byta till dig 

fem nya leksaker för.  
 

Lördagen den 18 mars klockan 11.00 

träffas vi på biblioteket i Lessebo. Vi 

börjar med sagostund som en barn-

bibliotekarie håller i mellan klockan 

11.00 och 11.20. Därefter är det dags 

för leksaksbyten fram till klockan 

13.00!  
 

Aktiviteten ingår i Café Planet och är ett samarbete mellan Studiefrämjandet, 

Lessebo kommun och Naturskyddsföreningen Lessebo. 

___________________________________________________________________ 
 

Fagning av Gåsamåla äng! 
 

Torsdagen den 6 april ska vi tillsammans faga ängen så den blir riktigt fin inför 

vårens och sommarens blomning. Tag med räfsor om ni har och en fikakorg med 

kvällsmat! Samåkning från Sigro, Hovmantorp klockan 17.00 och Järn & Bygg, 

Lessebo klockan 17.15. 

________________________________________________________ 

 
Filmkväll! 
 

Välkomna på filmvisning av filmen In Transition 

2.0! Vi träffas på biblioteket i Lessebo måndagen 

den 24 april klockan 18.00. Filmen är cirka en tim-

me lång och därefter blir det diskussion och fika för 

den som önskar. 
 

Filmen fångar inspirerande historier om omställ-

ningsalternativ runt om i världen. Filmen visar hur 

vi kan möta osäkra tider med kreativitet, initiativ 

och engagerad optimism. Filmen är en inspirerande 

neddykning i omställningsrörelsens mångfald. Du 

kommer att höra om samhällen som skapar egna 

valutor, odlar mat vid tunnelbanan, startar en digital 

valuta och inrättar egna solenergibolag. Här finns berättelser som inger hopp! 

 



Filmkvällen ingår i Café Planet och är ett samarrangemang mellan Studie-

främjandet, Lessebo kommun och Naturskyddsföreningen i Lessebo. Begränsat 

antal platser, föranmäl dig till biblioteket i Lessebo. Telefon 0478-125 66.        

E-post: biblioteket@lessebo.se. 

________________________________________________________________ 

 
Fågelutflykt till Öland! 
 

Lördagen den 3 juni åker vi på utflykt till 

Öland i den vackra försommartiden för att 

uppleva alla blommor och fåglar. Vi kom-

mer även att besöka Stenåsa med naturbutik 

och möjlighet att äta lunch för de som så 

önskar. Ta med fikakorg som räcker hela 

dagen!  

 

 

Kikare, fågelbok, flora och kamera är också bra 

att ta med. Leif Blomgren är guide under dagen.  
 

Samåkning från Sigro, Hovmantorp klockan 

08.00 och Järn & Bygg, Lessebo klockan 08.15. 

________________________________________________________________ 

 

Dags för slåtter! 
 

Välkomna på sommarens slåtter i Gåsa-

måla! Lördagen den 29 juli hjälps vi åt att 

slå och räfsa vår äng. Ta med lie och räfsa 

om du har, annars finns att låna. Glöm 

inte fikakorgen!  
 

Vi samåker från Sigro, Hovmantorp 

klockan 10.00 och Järn & Bygg, Lessebo 

klockan 10.15.  
 

Välkomna! 

________________________________________________________________ 



 
 

Lessebokretsens styrelse för 2016 
 

Max Pettersson, kassör och firmatecknare, 070-338 80 46, 

max.peterson@hotmail.com 
 

Gunilla Stråth-Karlsson, sekreterare, ansvarar för hemsidan och 

“Handla Miljövänligt”, 0478-402 19, 0709-10 67 14, 

gunillastrathkarlsson@bredband.net 
 

Sven Karlsson, postmottagare och firmatecknare, ansvarig för  

“Handla Miljövänligt”, 0478-402 19, 073-360 73 34,  

karlsson-sven@bredband.net 
 

Heléne Stråth, ansvarar för Programbladet och mediakontakter,   

0470-297 14, 0734-11 75 10, helene.strath@littlefellows.se 
 

Anders Olofsson, ansvarar för “Handla Miljövänligt”, 0478-311 18 
 

Leif Blomgren, ansvarar för Floragruppen och mediakontakter,  

0478-406 42, 070-308 38 90 
 

Lena Blomquist, ansvarar för Floragruppen, 0706-20 62 69, 

lena.blomquist@telia.com 
 

Ann-Kristin Quist, 0478-404 91, 073-057 00 63 
 

Lennart Quist, 0478-404 91, 070-898 16 29, lennartquist@gmail.com 
 

Björn Zethraeus, 0478-180 21, mobil 076-34 84 56, 

bjorn.zethraeus@lnu.se 

_____________________________________________ 
 

OBS! Kan du tänka dig att få programbladet hemskickat via mail 

i fortsättningen? Skicka i så fall din mailadress till Heléne Stråth! 
  

Vi önskar alla medlemmar en underbar vår & sommar! 
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