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Styrelsemöten  

Under 2021 har styrelsen haft tio protokollförda styrelsemöten samt en 
kretsstämma. 
 
Medlemssiffror för 2021 

År 2021 hade kretsen 429 medlemmar, en minskning med 40 jämfört med 2020, då 
medlemsantalet var 469. 
 
Verksamhetsområden – funktioner och kontakter 

Programblad : Kerstin Thornell, Bosse Bergenholtz, Birgitta 
Andersson och Mats Johansson 

Facebook: Jonna Boman 
Hemsida: Bosse Bergenholtz 
Handla miljövänligt: Kerstin Thornell  
Biologisk mångfald och 
Rusarebo: 

Peter Thorén och Anders Svensson 

Klimat: Peter Thorén 
Natursnokarna: Rose-Marie Gustafsson, har ersatts av Jonna och 

Erik Boman 
Medlemsansvarig: Bosse Bergenholtz 
Arbetsgrupp för planfrågor Peter Thorén, Anders Svensson och Birgitta 

Andersson 
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Precis som år 2020 ställde Coronan till det lite, både med mötena och programutbudet 
– men på det hela taget har det fungerat rätt bra… 

I januari 2021 planerade styrelsen för ett ganska normalt föreningsår – med en önskan 
att Coronan snart skulle klinga av. Styrelsemötena hölls inledningsvis via Teams, 
därefter ute i Apladalen, på Rusarebo och på hösten/ vintern har mötena hållits i 
Corona-anpassade lokaler.  

I början av året fanns långt gångna planer på en föreläsning med Maja Rosén, Vi håller 
oss på jorden - ett flygfritt 2021, för elever på FiGy. Pandemin gjorde att FiGy valde att 
avvakta och till sist hade hela läsåret gått. Kanske blir det en föreläsning 2022. Övriga 
programpunkter som Natursnokning, den årliga fågelutflykten, slåttern på Rusarebo, 
ÅVC-studiebesök, Klädbytardag och bildvisning har fungerat bra, med anmälan till 
aktiviteterna och begränsat antal deltagare. Men en del programpunkter har fått 
ställas in och flyttas fram. Här följer en sammanfattning av kretsens aktiviteter 2021. 
 

2021 års aktiviteter 

Natursnokarna, föreningens barn- och familjeverksamhet har under 2021 haft åtta 
träffar, med totalt ca 110 deltagare: 7 mars letade fem vuxna och sex barn djurspår.  

28 mars håvade fyra barn och fyra vuxna efter djur i Boladammen,  

25 april var 15 personer ute i Kassen och letade vårtecken, fick lära sig vad fiskar äter/ 
inte äter och fick träffa Blä-snoken och Mums-snoken.  

30 maj var fem familjer (16-17 deltagare) i Apladalen och håvade insekter och byggde 
bihotell.  

19 september firade Natursnokarna 30 år.  I Gunnatorp hjälptes 22 deltagare åt att 
bygga en snoktårta (=äggläggningshög för snokar) och fick sedan äta riktig snoktårta.  

17 oktober byggde drygt 20 personer kojor åt sina gosedjur i Vråenskogen 

21 november var fyra familjer (17 personer) ute i Ulåsskogen på Tomtesmyg.  

6 februari 2022 samlades 14 personer på Lille mosse i Borgen för att undersöka vatten, 
is och snö. 

Vid Kretsstämman 8 mars deltog åtta personer vid årsmötesförhandlingarna (fyra på 
plats och fyra digitalt). Efter förhandlingarna träffades styrelsen för att konstituera sig.  

Fem personer följde med på Fågelutflykten till Kroppsjön, 11 april och fick bl a se brun 
kärrhök och bläsand. Man gjorde även en avstickare till Linnås meandringsprojekt.  

Den sena våren gjorde att utflykten till Linneryds gamla odlingslandskap den 16 maj 
flyttades fram till augusti (Linnerydsutflykten ställdes även in 2020). På grund av 
Coronasituationen i augusti bestämde grannkretsarna gemensamt att aktiviteten 
blåsas av och flyttas fram till 2022. I september tog Peter med sig en representant från 
Gnosjökretsen och de åkte till Linneryd/ Stensjökvarn för att uppleva den sällsynta 
senblommande fältgentianan, som nu blir målet för höstutflykten 2022!  

Biologiska mångfaldens dag 22 maj… Under pingsthelgen 20-24 maj anordnade 
föreningen en ”oannonserad” och obemannad tipsrunda på Rusarebo (trots Corona-
restriktionerna). 



Med anledning av att Rusarebo fyllde 50 år 2021 planerades det för en stor fest med 
jubileumsslåtter på Rusarebo äng den 7 augusti. På grund av Coronarestriktionerna 
ställdes festen in (och flyttas till 22 maj 2022) men slåttern blev av! Åtta deltagare, 
varav flera erfarna slåttergubbar, hjälpte till med slåttern av den tilltagna ytan. Och för 
första gången på 15 år restes t o m en hässja. Ängsfröpåsarna och Rädda bi-materialet 
som införskaffats inför Rusarebofesten lämnades över till Rusken Runt 28-29 augusti.) 

Miljövänliga veckan inleddes den 29 september med ett Studiebesök på Stomsjö ÅVC. 
där 12 besökare guidades runt.  Under vecka 40 blev det endast en traditionell 
utställning på stadbiblioteket på temat fixa grejen/ ta vara på. Resterande affischer 
sattes upp i skyltfönster på stan samt på Stomsjö ÅVC. 

Klädbytardagen 2 oktober på Gummifabriken satt långt in - men när restriktionerna 
lättade i september kunde aktiviteten genomföras, dock med mycket kort varsel och 
begränsad marknadsföring. Ändå kom 59 besökare och när dagen var slut hade 140 
plagg bytt ägare. Det gick bra att hålla avstånd. Radio Jönköping var på plats och 
Kerstin blev intervjuad. 

17 personer kom till Mattias Bokinges bildvisning på Naturum 13 oktober  

Vi lagar klimatsmart mat 10 november ställdes in på grund av för få anmälda. 

 

Värnamokretsens arbete under 2021 

Natur och miljö 
Projektet Återmeandra Helge å – Förstudien om det går att återmeandra delar av Helge 
å pågår. På uppdrag av kommunen har Anders ansvarat för att inventera fågellivet 
inom den aktuella sträckan. Sex personer från Värnamokretsen respektive Rydaholms 
Fågelklubb har vid fem tillfällen under 2020-21 medverkat i inventeringsarbetet. Totalt 
har ca 80 timmar lagts på projektet. Utöver fåglar och andra intressanta spår har man 
även hittat en nygjord dikning i anslutning till kanalen… Kommunen är informerad.  
Under sommaren lämnades förstudien om observerade arter samt spår och spillning i 
området in till kommunen  

Rusarebo – det långt planerade 50-års jubileet den 7 augusti ställdes in på grund av 
Coronarestriktionerna och flyttas fram till biologiska mångfaldens dag 22 maj 2022. 

 
Planer och yttrande 
Styrelsen har under året gett synpunkter på  
Granskningshandlingen för fördjupad ÖP för Värnamo stad (augusti)  
Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 7:2 / Nöbbele Ängar (augusti) 
Planeringsbesked för detaljplanering på fastigheten Värnamo-Lindstad 2:9 
(november). Samtliga yttranden finns på varnamo.naturskyddsforeningen.se under 
rubriken ”Vad vi gör”. 

  



Opinionsbilding 
I maj intervjuades Kerstin och Mats Hellman i P4 Jönköping om hållbart byggande. 

26 maj – 2 juni var det Digital Riksstämma. Anders var ombud för Värnamokretsen.  

I augusti skrev Värnamo Nyheter om IPCCs klimatrapport tillsammans med artikeln 
”Så fortsätter den lokala miljökampen” där bl a Peter och Bosse uttalade sig och 
Kerstins medborgarförslag om koldioxidbudget togs upp.  

Kerstin har deltagit i Naturskyddsföreningens digitala konferens om lokal påverkan 
inför kommande politikerenkät.   

I november bjöds Vänsterpartiets Klimat- och Miljönätverk i GGVV in för ett samtal 
med styrelsen - för att utbyta tankar om gruppernas miljö- och klimatarbete. 

 
Facebook och hemsidan 
Jonna Boman sköter vår Facebookgrupp och Bosse Bergenholtz håller vår hemsida 
uppdaterad.   

Handla miljövänligt  
Handla Miljövänligt-gruppen har börjat planera inför hösten och Miljövänliga veckan v40 
som 2022 har eko mat-tema. 

Klimat 
Styrelsen har med spänning följt Kerstins Medborgarförslag att upprätta en koldioxid-
budget för Värnamo kommun med hjälp av Klimatsekretariatets verktyg Climate 
Visualizer. Förslaget lämnades in i mars, fick över 100 röster, gick snabbt igenom den 
kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022  

att använda koldioxidbudgeten som ett pedagogiskt verktyg och kommunikations-
underlag gentemot lokalt näringsliv, civilsamhälle och egna organisationen,  
att införskaffa verktyget Climate Visualizer, avsätta 70 000 kr år 2022 för målstimulans 
samt hänskjuta finansiering för kommande år till budgetberedningen. 
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