
Ordföranden har ordet 

Hej 

Inför valet i september har kret-
sen skickat ut en enkät om lokala 

miljöfrågor till fullmäktiges par-
tier. Detta gör vi för att belysa de 

lokala miljöfrågorna och ge väl-

jarna en chans att se vad partier-

na tycker.  

Man kan konstatera att samtliga 
partier vill värna järnvägstrafiken 

och en fortsatt utbyggnad av cy-

kelbanor till kommunens kransor-

ter.  

Vissa partier vill introducera na-
turgas i Linköping. Se resultatet 

av enkäten på sidorna 2-4. 

Den 19 augusti invigs Tinnerö ekland-
skap som naturreservat. Det är en 

stor framgång i arbetet att bevara 
och utveckla före detta övningsom-

rådet som vi inledde 1997 när militä-

ren beslöt att lämna Linköping.  
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Naturskyddsföreningen Linköping 

Inlaga: Naturcentrums medlemsföreningars aktivitetsprogram 



 

Svenska Naturskyddsföreningen i Linköping har inför de senaste valen gjort en valenkät som skickats ut till partierna i Linköpings kom-

munfullmäktige. Vi vill på detta sätt belysa natur– och miljöfrågorna i kommunen och ge väljarna en möjlighet att få reda på vad partier-

na tycker. Frågorna har tagits fram och svaren utvärderats och sammanställts av vår styrelse. 

 

Även i år har vi skickat ut en enkät till de etablerade politiska partierna i Linköpings kommunfullmäktige. Nedan presenteras framkomna 

resultat från de partier som valt att svara på enkäten. Resultat från tidigare valenkäter finns på kretsens webbplats 

http://www.linkoping.snf.se/Valenkater.htm. 

Resultat från kretsens lokala valenkät inför valet 2006 

Naturskyddsföreningen Linköping 

Sammanställning av svar från kommunfullmäktiges partier 

Fråga M KD FP C S MP V 

1. Vill Ni bevara och utveckla persontrafiken på Stångå-
dalsbanan och Tjustbanan? 

ja ja ja ja ja ja ja 

2. Vilken lokal miljöfråga anser Ert parti vara den viktigaste 
under den kommande mandatperioden? 

Se svar på sidan 3 

3. Ett företag vill dra en pipeline för naturgas genom kom-

munen, och det finns samtidigt förslag på att borra efter na-
turgas i Östergötland. Är det riktigt att bygga fast sig i ett 
fossilgasberoende? 

ja ja nej nej ja nej nej 

4. Vill Ert parti tillåta brytning av mineraler såsom t.ex. uran 
på Östgötaslätten? 

ja 
ja 

(ej uran) 
nej nej nej nej nej 

5. Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det 

gäller att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i 
Linköpings kommun? 

Se svar på sidan 3 

6. Kommer Ert parti att verka för att öka andelen kravmärkt 

mat i kommunens inköp? 
ja ja ja ja ja ja ja 

7. Kommer Ert parti att konkret och aktivt verka för att be-
vara parkmark, grönstråk och gröna kilar så att de gröna 

ytorna inte ytterligare minskar i Linköping? 

ja ja/ nej ja ja ja ja ja 

8. Är Ert parti berett att tillåta exploatering av eklandskapet 
Ullstämma-Sturefors trots dess mycket höga naturvärden 

och viktiga funktion som spridningsväg för många hotade 
arter.? 

ja ja nej ja ja nej nej 

9. Kommer Ert parti att tillse att tillräckliga resurser avsätts 

för att fullfölja Linköpings genomförda och planerade na-
turvårdssatsningar inklusive de föreslagna åtgärderna för 
Tinnerö eklandskap? 

ja ja ja ja ja ja ja 

10. Avser Ert parti att fortsätta satsningen på cykeltrafik i 
Linköping, till exempel med cykelbana mellan Linköping 
och Linghem respektive Vikingstad? 

ja ja/ nej ja ja ja ja ja 
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Partierna kommentarer och svar på vissa av frågorna: 
 

2. Vilken lokal miljöfråga anser Ert parti vara den viktigaste under den kommande mandatperioden? 

V Bevara eklandskapet, Ullstämma ingen byggnation Ompröva beslutet om vägdragning från östra 

till västra sidan. 

Mp Förutom olika åtgärder för att hejda klimatförändringarna , som rejäla satsningar på kollektiv- 

trafik och cykelbanor som kan minska biltrafiken, står att skydda och bevara eklandskapet  

(särskilt att stoppa exploateringen mellan Ullstämma-Sturefors i en klass för sig). 

S Arbetet med klimatfrågan. Linköping har varit framgångsrikt bland annat genom satsningen på biogas. Vi skall fortsätta en politik 

som även fortsatt minskar växthusgaserna.  

C Att Linköpings kommun fortsätter sitt arbete att minska sina CO2-utsläpp främst genom 

fortsatt satsning på biogas. 

Fp Det är svårt att bara plocka ut en men att stärka strandskyddet är viktigt och ta hänsyn till det  

och till biologisk mångfald i översikts och detaljplanering. 

Kd Alkoholkonsumtionen och barnens uppväxtmiljö 

M Att Linköping växer på ett sätt som ger en trivsam och energieffektiv bebyggelse där alla  

trafikslag fungerar och vi får en långsiktig kontakt med det unika eklandskapet. 

 

3. Ett företag vill dra en pipeline för naturgas genom kommunen, och det finns samtidigt förslag på att borra efter naturgas i 
Östergötland. Är det riktigt att bygga fast sig i ett fossilgasberoende? 

S Vi är för en naturgasledning genom länet. Vi anser att naturgas är ett bättre alternativ en olja och att det därför kan vara ett led 

i att minska och i förlängningen avskaffa användandet av olja. Gasledningen kommer också kunna användas för att transportera 

biogas. Biogas är en framtida energiresurs och vi tror att men med hjälp av skatter och andra styrmedel kommer kunna använda 

naturgas och biogas sida vid sida, där naturgasen kommer kunna garantera kontinuerlig drift medan produktionen av biogasen 

kan utvecklas för att i framtiden ta en allt större andel av den totala gaskonsumtionen. 

Kd Vi accepterar gas som är bättre än olja, men biogas är bäst. Naturgasen är en kortsiktig ersättning till oljan och kan på så sätt 

bidra till att minska utsläppen påtagligt. Gasen orsakar mindre CO2-usläpp per producerad kWh jämfört med olja. Gasledningen 

underlättar en distribution av biogasen, då det byggs en infrastruktur för metangasdistribution. Naturgas och biogas är kemiskt 
lika och kan blandas i nätet enligt samma princip som ”grön el” och ”fossilbränsle-el” blandas i elnätet. Det kommer vi ha nytta 

av för miljöbränsledistributionen på lång sikt. 

M Det är bra med en gasledning för både fossilgas och biogas. Det är oacceptabelt att bygga fast 

sig i ett bränsle nu när den billiga oljan sinar och gasen kan bli dyr. 
 

5. Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det gäller att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Linkö-
pings kommun? 

V Bevara eklandskapet, Minska biltrafiken i innerstaden, Uppdatera kommunens naturvårdsprogram. 

Kd Behövs det ytterligare? Alla arter i världen kan inte finnas företrädda i Linköping. 

Fp Att ta hänsyn till biologisk mångfald i översikts och detaljplaner, Att utveckla Tinnerö med de kvalifikationer det redan har. Bevara 

det som ett tyst område och inget ”tingel-tangel”, Att se över och revidera naturvårdsprogrammet. 

M Information och praktiskt arbete på kommunala  arbetsplatser och skolor. Vi skall uppskatta och stödja markägares egna miljö-

vårdsinitiativ. Att det långsiktigt bedrivs verksamheter i eklandskapet som bevarar förutsättningarna för artrikedom. 

[fortsättning på sidan 4] 

September-december 2006 

Resultat från kretsens lokala valenkät inför valet 2006 
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Naturskyddsföreningen Linköping 

5. Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det gäller att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Linkö-
pings kommun?  

Mp * Bevara vårt unika eklandskap – stoppa exploateringen av Ullstämma- Sturefors samt se till att väg 687 dras väster om Eds-

berga istället för att som nu planeras dras genom riksintressanta ekhagar samt se till att tillräckliga resurser satsas på skötsel 

av naturskyddsområden. 

 * Öka andelen KRAV-mat som konsumeras i kommunal verksamhet. Detta medför mindre användning av handelsgödsel och be-

kämpningsmedel vilket gynnar biologisk mångfald. 

 * Minska luftföroreningarna genom att minska bilismen, särskilt fossilbränsledrivna fordon vars utsläpp orsakar övergödning och 

utslagning av känsliga arter och även andra skadliga utsläpp. Detta görs genom satsning på kollektivtrafik och cykel. 

S Fullfölja och ytterligare utveckla satsningen på det kommunala naturreservatet på övningsområdet. Det handlar exempelvis om att 

värna spridningskorridorer. En annan viktig fråga är att värna och utveckla kommunens våtmarker. Rosenkällasjön har här varit 
ett viktigt tillskott. Vi prioriterar även arbetet med att inventera alla grova träd i och kring Linköpings tätort. En inventering som 

ligger till grund för att skydda och slå vakt om den biologiska mångfalden. Även inventeringen 2004 av hagmark på kommunägd 

mark är en viktig åtgärd för att säkra den biologiska mångfalden. 

C Starkt skydd av utsatta och skyddsvärda områden, De kommunala bolagen skall vara föregångare i arbetet med energibesparing 

och omställning till förnyelsebara energikällor. Miljöarbetet skall genomsyra all kommunal verksamhet. 

 

8. Är Ert parti berett att tillåta exploatering av eklandskapet Ullstämma-Sturefors trots dess mycket höga naturvärden och 
viktiga funktion som spridningsväg för många  hotade arter. 

S Vi vill tillåta exploatering på delar av det området. Hur omfattande exploateringen blir hänger samman med hur väl man kan kombinera 

det med den viktiga funktion som området har som spridningsväg.  

C Vi har föreslagit en mindre utbyggnad som möjliggör en fortsatt tillväxt av Linköping samtidigt som miljövärden och spridningsvä-

gar bevaras. 

Fp Det är vår strävan att tillvarata de höga naturvärden som finns i området. Vi sade därför nej till en del av de områden som före-

slogs att byggas ut. Egentligen kan bara de som helt säger nej till utbyggnad svara nej på frågan. 

Kd Den gröna miljön utvecklas också i det förslag som föreligger. Vi strävar efter att både djur och människor ska kunna leva i en 

miljö som bidrar till god hälsa och livskvalitet. Människan har i alla tider tagit sin plats i naturen och lokalt trängt undan olika 

djurarter. Det kommer att fortsätta vara så och vår funktion är att säkerställa att det inte sker på ett sätt så att hotade arter , 

kritiska funktioner , spridningsvägar m.m. äventyras p.g.a. människans bosättningar. 

M Linköping skall växa ihop med eklandskapet. 

 

10. Avser Ert parti att fortsätta satsningen på cykeltrafik i Linköping, till exempel med cykelbana mellan Linköping och Linghem 
respektive Vikingstad 

S Ja, vi kommer att fortsätta satsningen på cykelvägar. De cykelvägar som tas upp är angelägna. Det gäller även andra cykelbanor som 

tillexempel mellan Skäggetorp och Malmslätt. Det är också viktigt att andra aktörer tar sitt ansvar, exempelvis Vägverket som är väg-

hållare mellan Linköping och Tallboda. 

KD Cykelbana mellan Linköping och Linghem respektive vikingstad är vägverkets ansvar. Däremot är det angeläget till vikingstad med 

tanke på att den stora vägen dit har blivit 2+1 väg, vilket gör det farligare att cykla på den. 

Svar sammanställda av Björn Ström, kretsstyrelsen 

Resultat från kretsens lokala valenkät inför valet 2006 
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Sedan tidigt 1970-tal hävdar föreningen en äng i Bjärka-Säby 

söder om Linköping. Från början var ambitionen att det skulle 

bli en löväng och man röjde ganska försiktigt. Genom åren har 
vi dock röjt mer och mer hasselbuskar så att ängen idag är 

ganska öppen till stora delar. Vi har också byggt gärdesgård 
runt nästan halva ängen. Vi har idag lite svårt att hinna slå hela 

ängens yta med lie.  

Därför funderar styrelsen på att skaffa en slåtterbalk som vi 

kan slå en del av ängen med. Vi har dock inte valt vilken typ, eller 

hittat ett bra ställe för förvaring av en slåtterbalk. Om du har 

idéer hur vi kan utveckla verksamheten kring ängen hör av dig till 
Björn Ström eller kom på mötet onsdagen den 8 november 18.30 

på NaturCentrum. I delar av ängen står det fortfarande väl tätt 

med hassel.                   Björn Ström, kretsstyrelsen 

Framtiden för Föreningens äng i Bjärka-Säby  

dömningen att man helt bör avstå från att exploatera ekland-

skapet i Ullstämma-Sturefors, söder om Linköping. 

Vi måste bevara och utveckla vårt unika eklandskap som vi har 

inom kommunen. 

Björn Ström, kretsstyrelsen 

Linköpings kommun har släppt ett förslag till en fördjupad 

översiktsplan för en utbyggnad söderut av Linköping i ekland-
skapet inom Ullstämma och Möjetorp. Man har slopat planerna 

på att bygga ihop Sturefors med Linköping. Planerna kommer 

ändå att innebära en exploatering av områden som är viktiga 

spridningskorridorer mellan eklandskapets värdekärnor Tinne-

rö eklandskap och Sturefors naturreservat. 

Naturskyddsföreningen Linköping har gjort den samlade be-

Utbyggnadsplaner av eklandskapet Ullstämma-Sturefors  

gått den lokala kursen i Linköping deltog. 

 
Den som vill ha tag i en Närnaturguide kan kontakta Björn ström 

013-10 34 51. 

Björn Ström, kretsstyrelsen 

Under höst- och vårterminen har kretsen och Föreningen Lin-

köpings Ekopark i samarbete med Studiefrämjandet bedrivit en 

lokal utbildning av Närnaturguider. 

Ett femtontal deltagare har gått igenom kursen och kommer att 
bli godkända Närnaturguider om de vill. Kursen har bestått av 

guideövningar, föreläsningar och guidningar av duktiga natur-

guider som är goda föredömen. Första dagarna i juli genomför-

des en kurs på Valla folkhögskola för alla de som gått en reg-

ional kurs för att bli Närnaturguide. Cirka hälften av de som 

Närnaturguider färdigutbildade i Linköping 

Sida 5 September-december 2006 

Vid kommunfullmäktiges möte i juni 2006 fattades beslut att 

inrätta Tinnerö eklandskap som naturreservat. Detta har Natur-
skyddsföreningen Linköping jobbat för sedan militären beslöt att 

lämna Linköping 1997 och är en stor framgång i vårt lokala na-

turskyddsarbete.  

Reservatet omfattar ett sammanhängande område av värdefulla 

naturområden från Garnisonsområdet  i norr söderut till Rosen-

källasjön. Tinnerö eklandskap skall invigas den 19 augusti. 

Björn Ström, kretsstyrelsen 

Tinnerö eklandskap naturreservat bildat 

Kallelse till extra årsmöte 6 oktober 18.30. 

På årsmötet i mars i vår beslöts att hänskjuta val av valberedning till ett extra årsmöte. Detta blir i samband med vårt möte miljöforum 



Naturskyddsföreningen Linköping 

Skåneresan 24-28 maj 2006  

3) Klimatförändringar 

4) Miljögifter i samhälle och natur 

5) Marina ekosystem.  

Givetvis kommer både Rikskansliet och 
lokala föreningar, länsförbund och nätverk 

även att arbeta med andra frågor, men i 

och med att rikskansliet bara har cirka 60 

anställda behövs fokusering för att nå 

effekter. 

40 motioner diskuterades också och ut-

mynnade bl.a. i krav på totalt förbud mot 

uranbrytning i Sverige; förbud mot lo-

djursjakt med fälla samt ytterligare sats-

ningar på att rädda de små rester av kon-

Helgen 16-18 juni höll drygt 280 SNF-are, 

en mycket trevlig och intressant riks-

stämma, i ett Karlstad som var så soligt 

det kan. Musikinslag, humor och entusiasm 

genomsyrade mötet.  

Riksföreningens nya verksamhetsriktlinjer 

för 2007 –2010, diskuterades både i små-

grupper och i plenum.  De fem priorite-

rade områdena förblir i stort sett des-

amma som för 2003-2005, men med vissa 

justeringar i rubriceringen. 

De prioriterade områdena är : 

1) Skog i Nord och Syd 

2) Jordbruk och livsmedelsförsörjning 

tinuitetsskog som finns kvar. Jämfört med 

tidigare riksstämmor har det globala per-

spektivet ökat påtagligt. 

I den nya styrelsen finns en ny östgöte, 

Lotta Lanne, från Norrköpingskretsen.  

Göran Toss, kretsstyrelsen 

SNF:s riksstämma i Karlstad 16-18 juni 

som istället gav oss ett nära möte med ett vildsvin bara ett par 

meter från bilen.  

Stenshuvud nationalpark, detta artrika område med mycket 
omväxlande naturtyper, som även har en intressant fornborgs-

lämning på väg upp till en av utsiktsplatserna. Utsikten härifrån är 
helt hänförande denna årstid med all vårgrönska i så många nyan-

ser. Avstickaren till Äpplets hus i Kivik, med den lilla must- och 
ciderfabriken och en visningsträdgård med 70 olika äppelsorter 

samt den pampiga Kungagraven. På Vitemöllas strandängar med 

betande hästar såg vi sandnejlikor och sandliljor. 

Det fantastiska Vattenriket med mängder av fåglar att beskåda 
såsom ängshök, rödbena, storspov, beckasin, årta och spelande 

brushanar. Vandring in till Kristianstad längs Linnérundan, en 7 km 
lång promenad genom vassar, runt videbuskar och över Isternä-

sets strandängar, som delvis är högt spångad p.g.a. de växlande 

vattennivåerna. 

Brösarps norra backar och det dramatiska Drakemölla med 

sina ljungrisklädda kullar - vem sa att Skåne är platt som en pann-

kaka? Slutligen besöket vid de vackra vattenfallen i Forsakars 

bokskogsklädda bäckravin. 

Det här är en resa som verkligen ger positiv energiladdning åt 

livsbatterierna. Tack allesammans för en fantastisk resa och trev-

lig samvaro. 

Inger Nylin-Karlsson 

Så var det åter dags för den årliga resan under Kristi Himmels-

färdshelgen. Liksom förra året blev resmålet fina lokaler på och 

i närheten av Österlen. Vi bodde även i år på Hörjelgården, den 

mysiga gamla skånelängan omgiven av ett 1700-tals-landskap, 

men med full komfort. Gården, som ägs av Naturskyddsför-

eningen i Skåne, är en natur- och kulturskola. Det känns verkli-

gen som man förflyttar sig tillbaka i tiden genom att bara få 

vara här utan TV, tidningar och radio och fara kring på vägar 

med mycket lite trafik. 

Tack Björn Ström och Lars Fröhlich för allt ni visat på, tipsat 

och så frikostigt delat med er av er rika kunskap. Ja vi fick 

verkligen se och uppleva mycket dessa dagar: 

Fyledalen med vandring genom Skogshejdan där vi såg en flock 

dovhjortar, spår av vildsvinsbökande och vacker blomning av 

slån och apel i ängskanterna. Benestads backar med sin rika 

flora, nu med massor av blommande majvivor. Det kalkrika vatt-

net som bryter fram i sluttningen bildar kalktuff där även inlag-

ringar av växtfossil återfinns. Örups almskog med de lite 

spöklika döda trädresterna, som nu har undervegetation av 

hålnunneört, skogsbingel, lungört och hårkörvel. Grodsafarin 

som mest blev ljudupplevelse från lövgrodors kvällskonserter 

men  
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Kretsens utterprojektet går vidare i höst. Vi skall försöka söka upp ytterli-

gare vattendrag i Linköpings kommun under september-oktober. Målet är 
även att träffa erfarna inventerare och lyssna på deras erfarenheter kring 

utter.  
 

När och om snön sedan kommer skall även försöka hinna med en inven-

tering i spårsnö. Har du intresse och/eller frågor ring Pär Thorell 070-
680 99 99. 

Utterspaning i höst! 

Sida 7 September-december 2006 

kontoret/Agenda 21 i Linköpings kommun 

 

1 - Föreläsningsserie - hållbar utveckling 
(TEMP/Agenda 21 i samarbete med Medborgarskolan 

) 

Gunnar Lindstedt, Författare, Journalist 
Vad händer när oljan tar slut? 
Stifts- och Landsbiblioteket, Hörsalen 

Datum : Onsdag 20 september 18.30 
 

Bo Kjellén, Rådgivare i Miljödepartementet, f.d. Chefsförhand-

lare klimatfrågor 
Den nya diplomatin för hållbar utveckling 
Stifts- och Landsbiblioteket, Hörsalen 

Datum:  Tisdag 10:e oktober 18.30 
 

Stefan Edman,  Biolog, utredare och före detta Generalsekre-

terare i kom. mot oljeberoende 
BILEN, BIFFEN, BOSTADEN - din roll för en mera hållbar välfärd 
Länsmuseet,  Wallenbergssalen 

Datum: Onsdag 15 november 18.30 

 

2. - Studiecirkel - hållbar utveckling 
(TEMP/Agenda 21 i samarbete med ABF) 

Till hösten planeras studiecirklar med totalt åtta sammankomster med 

tre huvudteman 

1. Boendet och energianvändningen 

2. Resorna och bilen 

3. Samhället och jag 

Kontakta Mikael Sanfridson ABF, 0141- 20 95 50 eller mi-

kael.sanfridson@abf.se för mer information 
 

Under vecka 38 genomför TEMP-kontoret/Agenda 21 i Linköpings kom-

mun klimatveckan med ett flertal aktiviteter. Se vidare annonser i Cor-

ren. 

Aktiviteter arrangerade av Naturskydds-

föreningen Linköping . Mer information, se 
inlagan. 

 

2006-09-06 NC 18:30 

Miljöforum fika - samtal 

Lokala miljöfrågor 
Naturskyddsföreningen Linköping har inför valet ställa ett antal lokala frå-
gor om natur och miljö till kommunfullmäktiges partier. Ta del av vad parti-

erna tycker inför valet. 

 

2006-10-01 

Vandring utmed Vätternstranden 
Vi gör en vandring på Östgötaleden utmed Vätternstranden söderut från Om-

berg. Vi kommer att vandra cirka en mil. 

 

2006-10-06 NC 18:30 

Miljöforum fika - samtal 

Provning av ekologiskt kaffe & extra årsmöte 
Vi provar olika ekologiska kaffesorter och diskuterar kaffeodlingens påverkan 
på miljön och folks levnadsvillkor. 

 

2006-11-08 NC 18.30 

Miljöforum: fika – samtal   

Vad ska ske med vår äng? 
Verksamheten kring Naturskyddsföreningens äng i Bjärka Säby kan ut-

vecklas. Kom med dina idéer om hur ängen skall utvecklas. 

 

2006-11-11 

Arbetsdag i ängen 
Det behöver röjas och fixas lite i Naturskyddsföreningens äng i Bjärka-

Säby.  

 

 

Resa till Rumäniens Karpater — våren 2007 

Vi tänker vandra i herdeland och se hur herdar och rovdjur samexiste-

rar. Vi är redan fyra, men vill bli max 10 i gruppen. Tid: 19-26 maj 2007. 

Pris cirka 10.000 SEK med allt inkluderat utom dryck. Välkommen för yt-

terligare information via Göran Toss, e-post: goran.toss@lio.se eller Ulla 

Kardell tel 013-148995. 

 

Aktivitet arrangerad av Vadstena-kretsen m.fl.. 

2006-09-16, Stocklycke Naturrum 10:00-16:00 

Geologins dag på Omberg 
 
 
 

Aktiviteter arrangerade av TEMP-

Sammanställning av aktiviteter under höstterminen 



Avsändare: SNF Linköping 

c/o Björn Ström 
Åbylundsgatan 36 

582 36 LINKÖPING 

Kretstidning med information och 

aktiviteter 

  

Ordförande Björn Ström Åbylundsgatan 36 

 013-10 34 51 582 36 LINKÖPING 

Vice ordf. Pär Thorell Pionjärsgatan 19 

 013-12 35 78 587 34 LINKÖPING 

Sekreterare Göran Toss Rådjursvägen 5 

 013-12 13 11 587 31 LINKÖPING 

Kassör Andreas Sahlman Atlasgatan 3A 

 013-14 48 27 582 43 LINKÖPING 

Ledamot Sara Larsson Vädursgatan 3A 

 013-14 97 65 587 33 LINKÖPING 

Valberedning 2 vakanta poster 

 

Våra e-postadresser finner du på www.linkoping.snf.se 

Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen! 

Är du intresserad av att sitta med i valberedningen kontaktar du någon i styrel-

Styrelsen 2006 

Vi finns på nätet! 

www.linkoping.snf.se 

Gärdesgård kring ängen 

Vi tänker ta nya tag under ett veckoslut i höst. Hör av 

dig om du är intresserad att hjälpa till och bygga gär-

desgård. Erfaren eller nybörjare spelar ingen roll. Vi 
hjälps åt. Kontakta Pär Thorell 013-12 35 78 eller 070-

680 99 99. 

 

Bli programutdelare. 

Cirka hälften av upplagan av detta program delas ut av 
medlemmar som ställer upp som programutdelare i sitt 

område. En utdelare delar ut program för några post-
nummer. På detta sätt spar vi portokostnader och får 

pengar som kan användas till aktiviteter i kretsen. 

Om du vill bli programutdelare kontakta Björn Ström 

013-103451. 

Medlemskap i Naturskyddsföreningen 
Ordinarie medlemsavgift för år 2006 är 295 kr vid 

engångsbetalning eller 24 kr/mån via autogiro. Familje-
medlemsavgift (hela familjen) för år 2006 är 365 kr vid 

engångsbetalning eller 30 kr/mån via autogiro. För 
studerande är medlemsavgiften 150 kr för det första 

året.  

 
Medlemsavgiften sätts in på postgiro 90 19 09-2 

(Naturskyddsföreningen – Riks). Du kan också bli med-
lem via hemsidan: http://www.snf.se/snf/medlem-

inb.cfm 

 

Svenska naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen Linköping är en lokal krets 

av SNF, Svenska Naturskyddsföreningen. Lokala 
kretsar finns i nästan alla Sveriges kommuner. I 

Linköping är vi en av de största ideella föreningar-

na.  

Detta gör vi i Linköping: 

 Tar del av och försöker påverka kommunala 

beslut som rör natur– och miljöfrågor 

 Ordnar utflykter och föredrag för att sprida 
kunskap och förståelse för naturen omkring 

oss 

 Praktiskt naturvårdsarbete, bl.a. genom sköt-

sel av vår äng. 


