
FÖR DIG SOM VILL VETA MER    

VI FINNS PÅ FACEBOOK… 
idag den klart bästa platsen för att snabbt få information om aktiviteter  
som är på gång, som kanske inte fanns med i programmet. Få tips om 

föreläsningar, studiecirklar och utflyktsmål! Sök på facebook Värnamo 

Naturskyddsörening – så hittar du hit! Du behöver inte vara Facebook-

medlem för att nå sidan – men om du går med i Facebook och gillar oss  
har du alltid färsk info om vad som är på gång i Värnamokretsen.   
 

VÄRNAMOKRETSEN ÄR SNART TILLBAKA PÅ WEBBEN… 
I mars kommer Värnamokretsen hemsida åter att ligga ute på webben efter  

att i flera år ha legat i träda. Gå då in på varnamo.naturskyddsforeningen.se 

 

VILL DU ENGAGERA DIG 

GÅ MED I NATURKONTAKT…  

Är du medlem kan du gå in på Naturkontakt (www.naturkontakt.se) som är 

Naturskyddsföreningens eget diskussionforum på webben. Här kan du t ex 
söka information eller delta i diskussioner. På Naturkontakt registrerar du dig 
med ditt medlemsnummer och din e-postadress – via e-posten får du då ett 
användarnamn och lösenord skickat. Sedan är det bara att logga in.   
 

VILL DU VARA AKTIV I VÄRNAMOKRETSEN...  
Värnamo Naturskyddsförening vill sprida kunskap om natur, miljö och klimat.  
Känner du att du vill göra något tillsammans med oss, gå gärna med i någon  
av våra arbetsgrupper Hör av dig till oss om du är intresserad! 

Handla Miljövänligt - Kerstin Thornell, tel 076-800 87 60 

Klimat - Peter Thorén, tel 070-676 69 61 

Natur & Rusarebo - Andreas Berger, tel 070-443 56 97 

 

KANSKE VARA MED I STYRELSEN… 
Styrelsen för Värnamo naturskyddsförening träffas 6-7 gånger per år under 
trevliga former. Då planerar och förbereder vi aktiviteter samt lämnar 
synpunkter på kommunala politiska beslut med anknytning till natur och miljö. 

Du är välkommen att höra av dig till VNF (via Peter Thorén tel 070-676 69 61 

e-post peter.thoren@vmomail.se) om du är intresserad av att vara med i 

styrelsen eller om du vill veta mer om vårt arbete.  

  

 

 

Programblad 2015 
 

VNF KRETSSTÄMMA – onsdag 4 mars kl 18.30 
Plats: Värnamo församlingshem, Kyrkogatan 17 i Värnamo. 

Hjärtligt välkommen till Värnamo Naturskyddsförenings årsmöte,  
för sedvanliga årsmötesförhandlingar, med val av styrelse och 
antagande av nya stadgar!  

Efter årsmötesförhandlingarna visar Shokir Azizov bilder och ger en 
skakande skildring om hur bomullsodling i Uzbekistan bedrivs.  

Naturskyddsföreningen bjuder på fika. 

För mer info… kontakta Peter Thorén, tel 070-676 69 61 

 

KLÄDBYTARDAG – lördag 18 april kl 10.00-13.30 
Plats: Stadsbiblioteket, Järnvägsgatan 3 i Värnamo.  

Klädbytardagen är ett årligt arrangemang då Naturskyddsföreningen 
vårstädar bland miljöovanorna. Bomullsodlingen och klädindustrin 
belastar miljön hårt. Att byta kläder med varandra är både roligt och 
miljö- och klimatsmart.  

Lämna in max tre begagnade plagg (hela, rena och i sådant skick att 
någon annan vill ha dem) och välj nya bland de vi har fått in!  

Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg. 

För mer info… Kerstin Thornell, tel 076-800 87 60 
 

Visste du att… 

År 2013 köpte vi i snitt 12,5 kg kläder /hemtextil (och slängde ca 8 kg  - för att 

garderoben blivit full eller för att de inte passade/var snygga längre!!!)  

Bomull är den vanligaste naturliga textilfibern världen över. För att producera  

1 kg bomull kan det gå åt upp emot 20 000 liter vatten och 1 kg olja. Dessutom går 

det åt en massa kemikalier vid odling och beredning – Och om du väljer ett second 

hand-plagg är energiåtgången 97 % lägre jämfört med om du skulle gå till butiken 

och köpa ett helt nytt plagg. 
 

http://www.naturkontakt.se/
mailto:peter.thoren@vmomail.se


GUIDAD VISNING VÄRNAMOS BIOKRAFTVÄRMEVERK 

torsdag 7 maj  
I december 2014 invigdes Värnamo Energis nya kraftvärmeverk,  
där lokalt biobränsle omvandlas till förnybar el och fjärrvärme.  
Den 7 maj kommer Gnosjökretsen att besöka anläggningen för en 
guidad visning. Gnosjökretsen bjuder även in intresserade från 
Värnamokretsen att följa med. Läs mer på Facebook för aktuell info.    

För anmälan och info…  kontakta Peter Thorén, tel 070-676 69 61 
 
 

VÅTMARKSSAFARI – HOV – KARLSFORS – HÖRLE – 

KVARNÖ – söndag 24 maj kl 14.00-17.00 
Vi besöker ett antal våtmarksprojekt i kommunen, bl a Hovs Gård, 
Karlsfors, Hörledammen samt Kvarnö.  

Ta med familjen eller några vänner, packa fikakorgen och ta med en 
kikare och följ med på en spännande söndagsutflykt. (Vi får se vad 
eftermiddagen har att bjuda på… På våtmarkssafarit 2013 kunde 
deltagarna förutom fågel, även skåda fisk och älg )    

Vi samlas vid stadshusets p-plats i Värnamo kl 14.00, för samåkning 
och beräknas att vara tillbaka i Värnamo ca 17.00.  

För mer info… kontakta Mats Johansson, tel 0370-154 36 
 
 

RUSAREBODAG – TA MED MOR OCH VANDRA PÅ ÄNGEN 

söndag 31 maj (mors dag) kl 11.00 och 15.00 
Ta med dig familjen eller några vänner och åk ut till Rusarebo äng på 
mors dag! Ta med fikakorg och njut av blomsterprakten.  

Vi håller tummarna för vackert väder! Då kan du följa med på en 
rundvandring på ängen, ledd av Värnamo Naturskyddsförening. 
Fältvandringarna kommer att ske vid två tillfällen under dagen  
kl 11.00 samt kl 15.00. Vandringarna utgår från parkeringen.   

För mer info… kontakta Peter Thorén, tel 070-676 69 61 
 

 

 SLÅTTER PÅ RUSAREBO ÄNG Lördag 1 aug kl 13.00-16.00 
Naturskyddsföreningens traditionella lieslåtter på Rusarebo  

Ta med dig familjen eller några vänner så samlas vi på Rusarebo och  
slår ängen med lie och räfsar hö. Ta gärna med egna liar och räfsor - 
annars finns det att låna. Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.  

För mer info… kontakta Andreas Berger, tel 070-443 56 97  

 

 

V40 - MILJÖVÄNLIGA VECKAN – EKOLOGISK FIKA….  
Kampanjen ”Byt till eko” fortsätter även i år för att få fler konsumenter att 
välja ekologiskt. I år är det kaffet som sätts under luppen. Kaffe är en av 
de grödor i världen som besprutas allra mest. Genom att välja ekologiskt 
kaffe gör du gott både för miljön och för kaffeodlarnas hälsa. Väljer du 
dessutom ett kaffe som är Fairtrade-märkt – kan du vara säker på att de 
som odlat kaffet har fått ett schysst pris för det.  
Vänta nu inte till vecka 40 med att köpa ekologiskt kaffe. Låt alla dina 
fikapauser under 2015 bli ekologiska!  

Våra aktiviteter under miljövänliga veckan kommer att annonseras i 
dagspressen. Följ oss på Facebook för aktuell info.    

För info… kontakta Kerstin Thornell, tel 076-800 87 60 

Miljövänliga veckan genom tiderna… 

1990 - Handla miljövänligt.    

1991 - Bojlotta Via.   

1992 - Bort med klorin.  

1993 - Mer returflaskor.     

1994 – KRAV - Mat och Miljö.   

1995 – KRAV - Världen i din kaffekopp 

1996 – Billiga bananer har sitt pris  

1997 - Mat och energi - Handla lokalt! 

1998 - Mat och energi - Ät mera lamm! 

1999  - Bra Miljöval - Rädda skogens liv!  

2000 - Stoppa genmodifierat lantbruk 

2001 – Lantbruk och bekämpningsmedel 

2002 - Lantbruk - Störta King Edward! 

 

2003 - Bra Miljöval – tvättmedel!  

2004 - Bra Miljöval - kemiska produkter 

2005 - Välj KRAV-märkta bananer 

2006 - KRAV- och Rättvisemärkt kaffe 

2007 - Tyg eller otyg miljömärkt textil 

2008 - Välj eko-kläder! 

2009 - Mat för ett bättre klimat.  

2010 - Klimatsmart mat - ät vegetariskt 

2011 o 2012 - Välj MSC i fiskdisken 

2013 - Byt till eko (Kaffe, Bananer och 

           druvor, mejeri, kött o potatis)  

2014 - Byt till eko (fokus på frukt)  

2015 - Byt till eko (fokus på kaffe)  

 
 

 


