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Ruben Ahnér, ung biodlare säljer och visar sin 
egenodlade honung under Skördemarknaden i 
Askersund  den 5 oktober som en del av 
Miljövänliga veckan och kampanjen 100% 
ekologiskt. 

Tre stora hot mot Vättern; Försvaret som planerar att öka provskjutningarna i Vättern,  
Gripen Gas planerade provborrningar efter gas vid Gränna och kanadensiska 
gruvbolaget Tasmans planer på gruvbrytning efter jordartsmetaller i Norra Kärr. 
Kretsen arbetar tillsammans med ARV och Länsförbundet med att stoppa hoten 
genom att finansiera en miljöjurist som driver en juridisk process.  

Alva Adolfsson, en av kretsens 
natursnokar visar hur man bygger 
vildbihotell under Miljövänliga veckan.  



Inledning 
2013 har varit ett år med många snokaktiviteter och naturguidningar, den bästa 
klädbytardagen någonsin, dubbla plantbytardagar under naturvänliga veckan, en härlig 
ekologisk skördemarknad under miljövänliga veckan och utökat fokus på vatten och mer 
specifikt på Vätterns vatten och de hot som föreligger.  

  
Föregående årsmöte 
Föregående årsmöte ägde rum i Dagsländans lokaler på Borgmästargatan den 21 mars 2013.  
Elisabeth Lennartsson från Aktion Rädda Vättern, presenterade de tre hot mot Vättern som 
nu föreligger, dels från Försvaret som planerar att öka provskjutningarna i Vättern, dels 
Gripen Gas planerade provborrningar efter gas vid Gränna och kanadensiska gruvbolaget 
Tasmans planer på gruvbrytning efter jordartsmetaller i Norra Kärr. Kretsen erbjöds att gå 
med som medlem i den nybildade föreningen ARV. Efter Elisabeths presentation följde 
årsmötesförhandlingar.   
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: 
Martha Thernsjö Ordförande, ordinarie ledamot i Länsförbundet      
Anna Ahnér  sekreterare  
Anita Karlsson kassör och webbmaster  
Annika Finnström ansvarig för klädbytardag 
Anna Carlén   
Jenny Adolfsson ansvarig för snokverksamhet 
Magnus Fredriksson  
Mats Andersson suppleant Länsförbundet 
Victor Gamalan  
 
och följande suppleanter: 
 
Margareta Widell ansvarig för plantbytardag 
Annemarie Pettersson  
   
Revisorer 
Revisor har varit Elisabeth Lennartsson och Bengt Svärd och revisor suppleant Ingrid Fries-
Hansson.  
 
Valberedning 
Valberedningen består av Åsa Wistrand och Eva Sääv.  
 
Styrelsens möten 
Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen hållit sex protokollförda sammanträden, utöver 
årsmötet och minnesanteckningar från ett strategimöte hösten 2013.  Dessutom ett antal ej 
protokollförda arbetsmöten.  
  
Representation i Länsförbundet 
Kretsen har under 2013 deltagit i de flesta möten med Länsförbundet och varit 
representerat vid länsstämman den 21 april i Degerfors av Martha Thernsjö och Anders 
Tivell. Kretsens medlemmar har genom programbladet och hemsidan fått information om 
länsförbundets aktiviteter och genom Martha Thernsjö som ledamot i Länsförbundet. 
 



 
Representation i Hopajola     
Kretsen är medlem i Hopajola och vi var representerade vid dess årsmöte 22 maj i Naturens 
Hus, Örebro av Victor Gamalan. 
 
Samarbetet med Studiefrämjandet  

Under året har NF i Askersund samarbetat med Studiefrämjandet. Anna 
Ahnér har varit vår kontaktperson. Samarbetet har inneburit ekonomiskt 
stöd i våra aktiviteter samt att Studiefrämjandets logga varit väl synlig i 
olika sammanhang. 

  
Hemsidan 
Under 2013 har hemsidan uppdaterats kontinuerligt av vår webbredaktör Anita Karlsson. 
Dessutom har den gjorts om i det nya webbverktyget som lanserats av Riks.  
http://askersund.naturskyddsforeningen.se/  
  

Utflykter, naturguidningar och andra aktiviteter 
10 februari på eftermiddagen fick 25 personer, snokbarn och snokföräldrar, kliva in I sagornas värld i 
Hembygdsgården i Askersund. Sagor berättas vid elden i skymningen.  
 
10 mars var det dags för stora och små snokar som Undersöker isen. 10 mars. Deltagare 10 
personer, Hembygdsgården Askersund.  
 
1 april följde 11 personer med närnaturguide David Tverling på Orrspel på Rankemossen i Laxå 
kommun. Halvfyra på morgonen samlades gänget för fyra timmars orrspel.  
 
20 april - Klädbytardagen i Askersund drog 55 bytessugna personer och det var en livlig 
byteshandel i Nordiska gamla lokal.  
 
21 april hittade vi Natursnokarna Bland andra ormar. 26 stora och små snokar kom till Öby kulle. 
 
4 maj Från dynga till trädgårdskonst - en heldag i Tivedstorp under Naturvänliga veckan där ca 
100 besökare fick se allt från biholksbygge, trädgårdskonst, lära sig hur man beskär fruktträd, hur man 
komposterar till att byta plantor och få med sig färsk ko- och hästgödsel hem.  
 
5 maj var det dags för den årliga Plantbytardagen i Hembygdsgården i Askersund som också hölls 
under Naturvänliga veckan och som drog runt 75 besökare.  Snokarna var självklart på plats och 
visade hur man Bygger bihotell.  
 
12 maj - Utställning av Trädgårdskonst i Tivedstorp fortsatte som en del av Naturvänliga veckan.  
 
5 juni - Naturnatta blev en härlig kväll i solens sken. 30 personer kom för att paddla kanot i Kvarnsjön 
utanför Askersund. Paus togs på en ö i sjön, där matsäcken åts upp och flera tog sommarens första 
dopp. 
 
28 juli - David Tverling, närnaturguide visade Vargavidderna i Laxå kommun, ett område som nu har 
tre naturreservat och två i vardande. Tre personer deltog.  

22 september bar det iväg till Svampskogen med sju natursnokar och Jenny.  
 
5 oktober - Miljövänliga veckan bjöd på Skördemarknad i Torgparken i Askersund. Äpplen mustades, 
mjöl maldes, honung såldes, bröd och soppa mm. Många lördagsbesökare.  
 
20 oktober David Tverling, närnaturguide visade Vargavidderna i Laxå kommun, ett område som nu 
har tre naturreservat och två i vardande. 16 deltagare 

17 november, sex snokar Upptäcker naturen tillsammans med Jenny Adolfsson.  

19 november  Kemikalier i barns vardag - föreläsning som drog 18 deltagare i Askersund.  



15 december - Den årliga Djurgranen kläs av Jenny och åtta natursnokar.  

Övriga aktiviteter 
Under hösten 2013 ansökte Askersundskretsen om projektbidrag från Riks och Hopajola och vi fick 
sammanlagt 105 000 för att kunna uppdra åt en miljöjurist att driva en juridisk process för att stoppa 
exploatering av Vättern. Dessutom har kretsen gått med som medlem i ARV, Aktion Rädda Vättern. 

Remisser, yttranden och överklaganden 
Inga remisser har gjorts under året 
 

Medlemsantal 
Kretsen hade vid årsskiftet 2003/2004, 162 medlemmar.  
Vid årsskiftet 2004/2005, 169 medlemmar. 
Vid årsskiftet 2005/2006, 185 medlemmar (103 huvudmedlemmar och 82 
familjemedlemmar).  
Vid årsskiftet 2006/2007: 216 medlemmar (112 huvudmedlemmar och 104 
familjemedlemmar) 
Vid årsskiftet 2007/2008: 211 medlemmar (111 huvudmedlemmar och 100 
familjemedlemmar) 
Vid årsskiftet 2008/2009: 221 medlemmar (119 huvudmedlemmar och 102 
familjemedlemmar. 
Vid årsskiftet 2009/2010: 219 medlemmar (124 huvudmedlemmar och 95 
familjemedlemmar 
Vid årsskiftet 2011/2012: 218  medlemmar (124 huvudmedlemmar och 94 
familjemedlemmar  
Vid årsskiftet 2012/2013: 206  medlemmar (122 huvudmedlemmar och 84 
familjemedlemmar 
Vid årsskiftet 2013/2014: 213 medlemmar (127 huvudmedlemmar och 96 
familjemedlemmar) 
  

Övrigt 
Kretsens gratisprenumerationer på Sveriges Natur tillfaller Huvudbiblioteket och 
Vårdcentralens väntrum. 
 
 
Askersund 11 mars 2014  
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Mats Andersson  Jenny Adolfsson   


