
 

 
 

 

Programblad våren 2019 

  
 

Välkomna till föreningens årsmöte! 
  

Tid:  Tisdagen den 19 mars klockan 18.30 
 

Plats:  Folkets Hus i Hovmantorp 
 

Program:  • Årsmötesförhandlingar 

• Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe/te och kaka 

• Åsa Fredh visar egna naturfoton 
 

Vi kommer att sälja ut föreningens liar och räfsor. 
 

  OBS! Eventuella motioner ska vara styrelsen 

   tillhanda senast den 5 mars 2019! 

 
 



Senaste klimatrapporten – hur påverkas du och jag? 
 

Måndagen den 4 mars klockan 18.00 ger Anders Rapp, från Växjökretsen av 

Naturskyddsföreningen, en lägesrapport och tar upp vad vi måste hjälpas åt med 

på olika plan för att möta en osäker och nära framtid.  
 

Lokal: Studiefrämjandet, Kronobergsgatan 7, Växjö (Residenset) 

________________________________________________________________ 

 

Favorit i repris – fågelutflykt till Lilla Attsjön! 
 

Söndagen den 7 april kl 

08.30 träffas vi på parke-

ringen 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. Båda tornen 

är handikappanpassade och 

det är lätt att ta sig fram 

längs sjön. Leif Blomgren och Christer Lindqvist guidar vid sjön. 
 

 

För er som vill samåka är det samling vid Sigro i Hovmantorp klockan 08.00.      

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 

________________________________________________________________ 



Permakultur – framtiden i din trädgård! 
 

Måndagen den 8 april kl 18.00 

kommer Ylva Arvidsson till 

Lessebo Bibliotek och föreläser 

om permakultur med utgångs-

punkt i sin bok Permakultur - 

framtiden i din trädgård. 
 

Boken visar hur du kan odla och 

leva uthålligt, genom att härma 

ekosystemens sätt att fungera. 

Här kan du lära dig hur du fångar 

och lagrar energi, bygger ekonät-

verk och sluter kretslopp; i en kruka i ett fönster, på en kolonilott eller i en stor 

eller liten trädgård. Med hjälp av bilder från familjens permakulturträdgård och 

många av bokens rika illustrationer får du stifta bekantskap med till exempel 

slingerbäddar, nyckelhålskammar, takvattendammar, skogsträdgårdsbryn och 

mer därtill! 
 

Fri entré! Föreläsningen arrangeras i samarbete med Lessebo Bibliotek och 

Studiefrämjandet. Anmälan till Lessebo Bibliotek via telefon nr: 0478-125 66 

eller e-post: biblioteket@lessebo.se 
___________________________________________________________________ 
 

 Vårutflykt till Våraskruv! 
 

Lördagen den 18 maj åker vi på blomsterutflykt till 

naturreservatet i Våraskruv utanför Lenhovda. Vi möts 

av blomrika ängar, odlingsrösen och stora knotiga ekar, 

såväl som suset från barrskogen och vattenblänket i 

reservatets egen sjö.  Här finns länets största förekomst 

av orkidén Adam och Eva, 

men det finns även en rik flora 

på ängarna, bland mycket 

annat orkidén jungfru Marie 

nycklar, slåttergubbe, gullviva, ängsvädd, mandelblom 

och kattfot.  
 

Ta gärna med flora och fikakorg! Leif Blomgren och 

Christer Lindqvist guidar. 
 

Samling för samåkning från f d Sigro i Hovmantorp 

klockan 09.00. 

________________________________________________________ 



                                                                     

 
Lessebokretsens styrelse för 2018 
 

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

max.peterson@hotmail.se 
 

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, 073-411 75 10, helene.strath@littlefellows.se 
 

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

Leif Blomgren, ansvarar för mediakontakter,  

0478-406 42, 070-308 38 90, leif.bo.blomgren@gmail.com 
 

Lena Blomquist, 070-620 62 69, lena.blomquist@telia.com 
 

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

073-057 00 63, annkristinwquist@gmail.com 
 

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

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

Christer Lindqvist, 070-356 51 88, naturguide@hotmail.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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