
 

 
 

 

Programblad våren 2018 

 

  
 

Välkomna till föreningens årsmöte! 
 

Tid:  Tisdagen den 20 mars klockan 18.30 
 

Plats:  Folkets Hus i Hovmantorp 
 

Program:  • Årsmötesförhandlingar 

• Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe/te och kaka 

• Mikael Klintrot pratar om ENERGI FÖR LIVET,

 solfångare och solceller – hur funkar det egentligen? 

 Lotteri under kvällen, tag med kontanter! 

 

OBS!  Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda 

senast den 6 mars 2018! 

     
 



Vårfåglar vid Lilla Attsjön! 
 

Tisdagen den 17 april klockan 

18.00 träffas vi vid parkeringen vid 

Lilla Attsjön i Attsjö för att titta på 

alla flyttfåglar som återvänt till 

sjön för att häcka. Det finns två 

fågeltorn, ett i varje ände av sjön. 

Tornen är handikappanpassade och 

det är lätt att ta sig fram längs med 

sjön. Leif Blomgren är sakkunnig 

fågelguide under dagen. 
 

 

För er som vill samåka är det samling vid Sigro i 

Hovmantorp klockan 17.45. Tag med kikare, kamera, 

fågelbok och gärna en fikakorg eller korv att grilla!   

Vi fixar ved till grillen. 
 

Kontaktperson: Heléne Stråth, mobil 073-411 75 10 
 

__________________________________________________________________ 
 

Försäljning! 
 

Ängen i Gåsamåla, som vi under årens lopp har skött med fagning och slåtter, är 

numera såld. Vi kommer på grund av försäljningen fortsättningsvis inte längre 

att sköta den. Styrelsen har därför beslutat att sälja föreningens liar och räfsor. 
 

Är du intresserad av att köpa en lie eller räfsa kontakta Lennart eller Ann-Kristin 

Quist på tfn 0478-404 91, 073-057 00 63 eller 070-898 16 29. 

________________________________________________________ 



Familjeutflykt till Knapelid! 
 

Lördagen den 5 maj klockan 09.30 till cirka 

12.00 arrangerar föreningen en utflyktsdag 

för hela familjen.  
 

Vi träffas vid Knapelid där Anders Rapp, 

naturpedagog och författare till flera natur-

böcker, tar emot oss för en upptäcktsfärd 

bland fågelsång och vårblommor.  
 

Samling vid Knapelids parkering klockan 

09.30. För er som vill samåka är det samling 

vid Sandviks gamla glasbruk klockan 09.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Tag gärna med fikakorg! Välkomna till en härlig vårdag i naturen!  
 

Kontaktperson: Lena Blomqvist, mobil 070-620 62 69 

 

________________________________________________________________ 



  

 
 

Lessebokretsens styrelse för 2017 
 

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, 

gunilla.strathkarlsson@gmail.com 
 

Sven Karlsson, postmottagare och firmatecknare, ansvarig för  

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

karlssonsven2@gmail.com 
 

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 ängen och mediakontakter,  

0478-406 42, 070-308 38 90 
 

Lena Blomquist, 0706-20 62 69, lena.blomquist@telia.com 
 

Ann-Kristin Quist, ansvarar för ”Handla Miljövänligt, 0478-404 91, 

073-057 00 63 
 

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

Christel Johansson, 073-044 33 87, christel.johansson@live.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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