
 

 

Program vår/sommar 2018 

 
Det är dags att börja planera aktiviteter för 2018. Ni hittar ytterligare information och eventuella ändringar om 

kommande aktiviteter på föreningens hemsida – tjust.naturskyddsforeningen.se samt på föreningens facebooksida 

(Naturskyddsföreningen i Tjust). Styrelsen hoppas att vår/sommarprogrammet ska falla många i smaken och att många 

deltar i aktiviteterna!  

  

 

 
Hagtornsfjäril på vädd              Foto: Joakim Johansson 

 

 

 

 

 

 



13 Februari 

Föreläsning – Naturguidningens hemligheter 

Mattias Åkesson utbildad naturupplevelseguide berättar om hur man får en grupp från punkt A till B. Hur 

gör man om man själv skulle vilja bli guide, eller bara få lite information om guidning. Vem anser man vara 

den första guiden i Sverige? Hur ska en bra guide vara?  

 

Tid: Tisdag 13 februari kl.19.00 

Plats: Naturum Västervik 

Kontakt: Mattias Åkesson, 070-609 4066 

 

13 mars 

Fåglar på mitt sätt. Följt av årsmöte 

Konstnären, ornitologen och naturbloggaren Gunnar "Gebbe" Björkman berättar och visar bilder under 

rubriken "Fåglar på mitt sätt". Ta gärna en titt på Gunnars blogg (naturligdagbok.blogspot.se)   

Entré 50 kr. Samarrangemang med Tjust Fågelklubb och Naturum Västervik.  

Föredraget följs av Naturskyddsföreningens ordinarie årsmöte. 
 

Tid: Tisdag 13 mars kl 18.00 till cirka 21.00 

Plats: Naturum Västervik, Entré 50 kr 
Kontakt: Claes Siöstedt, 072-704 0219 
 

15 April 

Hällristningarna i Casimirsborg 

Området runt Gamleby tillhör ett av de fornlämningstätaste områdena i Sverige, ja faktiskt i hela norra 

Europa. I Casimirsborg finns boplatser, en fornborg, flera hamnlägen men framför allt 2.200 hällristningar. 

Veronica Palm, arkeolog och biträdande museichef Västerviks Museum guidar i bronsålderslandskapet och i 

kvällsmörkret med hjälp av släpljus visar och berättar hon om hällristningarna. Ta med ficklampa! 

 
Tid: Söndag15 april kl.18.00 (OBS. kväll) 

Plats: Vi samlas 17.30 för samåkning från Biltema/ Västervik alt. Kl.18.00 vid parkeringen Casimirsborg. 

Kontakt: Patrik Waernbaum 070-461 3616 

 

28 April 

Ympning 

Ympning är en mycket gammal förädlingsteknik samt ett enkelt och roligt sätt att bevara äldre fruktsorter på. 

Under dagen pratar vi om äpplets historia, beskärning, äppelsorter och mycket mer. Landskapsvårdaren Julia 

Johansson lär dig ympa på befintliga träd. Möjlighet att göra ett eget äppelträd att ta med hem finns, då till 

självkostnadspris 50kr.   

Ta med fika och en liten vass kniv, typ fickkniv eller mindre morakniv och sekatör. 

 
Tid: Lördag 28 April kl.14.00 – 18.00 
Plats: Tallebo, Åldersbäck 

Anmälan: Max antal deltagare 8 st. Senast 25 april till Julia Johansson 073-039 5786,  

 

20 Maj 

Stenebo Järngruva / Vinäs Naturreservat - För att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag. 

I Tjustbygden finns många nerlagda järngruvor. En av dessa är Stenebo järngruva, som är en del av 

Åtvidabergs ekomuseum. Ägaren Wolter Stackelberg guidar oss och berättar om en svunnen storslagen 

epok. Efter gruvbesöket åker vi till Vinäs Naturreservat där Jan Henriksson guidar oss bland skalbaggar, 

fjärilar och vårblommor. Ta med fika och lämpliga kläder, det kan vara kallt och blött i gruvan. 

 
Tid: Söndag 20 Maj kl.14.00  

Plats: Samling 13.00 för samåkning Biltemas parkering. Alt. kl. 14.00 vid parkeringen till gruvan. Kör mot 

Edsbruk/Ukna skylt till gruvan finns.  

Kontakt: Patrik Waernbaum 070-461 3616, eller Jan Henriksson 070-660 3243 

 



Oklart datum Juni/Juli (hållutkik på FB och på hemsidan) 

Dagfjärilar i Tjust – Heldagskurs 
En återkommande aktivitet de senaste åren har varit vår dagfjärilskurs. På den får du lära dig mer om hur 

man artbestämmer fjärilar och om fjärilarnas liv och leverne. Som vanligt är det Jan Henriksson som håller i 

arrangemanget. Kursen finansieras med stöd från LONA – Lokala naturvårdssatsningen. 

Tid: 10:00 – 16:00 

Plats: I år kommer vi hålla till i trakten av Gamleby, Överum, Edsbruk. Sannolikt samlas vi i Gamleby. 

Kontakt: Jan Henriksson 070-660 3243, jan@amalina.se 

17 Juni - Del I 

Vilda blommors dag - Blomstervandring i Borsnäs 
Tomas Edmark erbjuder en vandring genom Borsnäs blomrika ängsmarker. Föreningen ges möjlighet att 

studera floran i all dess prakt. Ta med fikakorg! 

 
Tid: Söndag 17 Juni kl.10.00 – ca 12.00 

Plats: Samling vid norra gården i Borsnäs. Skyltning från vägen Björnsholm - Överum. Efter knappt 3 km 

hittar du skylt mot Borsnäs. Tag av och kör ytterligare 3,5 km. 
Kontakt: Claes Siöstedt 072-704 0219 

 

17 Juni - Del II 

Vilda blommors dag 

Tillsammans med Västerviks kommun drivs projektet Vilda blommor och fjärilar i Västervik och Gamleby. 

Genom olika, enklare åtgärder är det tänkt att förutsättningarna för floran och faunan i tätorterna skall 

förbättras. Kom och ta del om vad som gjorts och lär dig mer om växterna och insekterna som finns i vår 

närhet. Ta med enklare fika! 

 
Tid: Söndag 17 Juni kl.13.30 – 16.00  

Plats: Samling på Materialmännens parkering 

Kontakt: Henriksson 070-660 3243, jan@amalina.se 

 

8 Juli 

Skärgårdsutflykt till Järsö 

Skärgårdsutflykt till ön Järsö i Tjust södra skärgård, där vi tittar på skärgårdens unika natur- och 

kulturmiljöer, betesdjurens påverkan på landskapet, skog, äng och trädgårdens blomsterprakt. Under dagen 

kommer vi att promenera runt på delar av ön (kuperad terräng förekommer).  

Deltagande träffas på parkeringen vid Östra Skälö brygga för gemensam båttransport över till Järsö. 

Kostnad för dagen och båttransport: 100 kr.  Ta med matsäck!  

 
Tid: Söndag 8 Juli kl. 10.00 – 15.00 

Plats: Östra Skälö brygga 

Anmälan: Senast den 6 juli. Max antal deltagare: 12 st. 

Kontakt: Julia Johansson 073-039 5786 

 

5 Augusti 

Ängens dag – slåtter vid Borsnäs  

Som brukligt är slår vi och räfsar den fina ängen vid Borsnäs hos Tomas Edmark. Han har en del redskap att 

låna ut. Ta gärna med egen lie och räfsa.  

Vi avnjuter blommor, fjärilar och medhavd matsäck på en rastplats i stora ekens skugga. Trevligt om någon 

vill läsa en kortare text eller framföra musik.  

Samarrangemang med Lofta Hembygdsförening. 

 
Tid: Söndag den 5 augusti kl. 10.00 till ca. kl. 14.00  

Plats: Norra gården i Borsnäs. Skyltning från vägen Björnsholm - Överum. Efter knappt 3 km hittar du skylt 

mot Borsnäs. Tag av och kör ytterligare 3,5 km. 
Kontakt: Bo Lewander 070-343 4707 eller Michael Söderström 073-091 8686 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till minne av Stig Wester 

En av våra mest aktiva medlemmar i Naturskyddsföreningen i Tjust har lämnat oss. 

Stigs största insats i föreningens regi är tveklöst anläggandet av Tjustleden genom Västerviks kommun. Stig 

arbetade med projektet från idén 1976 fram till ledens färdigställande. Med stor energi tog han itu med 

arbetet att med hjälp av kartor och rekognosceringar i fält ge förslag till ledens framdragning i terrängen. 

Han nyttjade all ledig tid att skaffa uppgifter om gamla stigar, kyrk- och skolvägar. Stig tillverkade 

etappbeskrivningar för de nio etapperna med stor precision, så text och kartbild fanns på samma blad. Han 

var givetvis drivande med det praktiska arbetet med markeringar, skyltning, uppförande av skärmskydd, 

anläggning av broar och spänger.  

Han var även drivande vid framställningen av Naturskyddsföreningens förnämliga bokverk ”Vandringar i 

Tjust” i vilken han själv i sista kapitlet beskriver hur leden byggdes. I kommunens häfte ”Vandra i 

Västerviks kommun” finns givetvis Stigs beskrivningar av de nio etapperna och de 20 milen genom 

kommunen. 

Stig - du må nu vila i frid med vetskapen att vi har dig att tacka för allt ideellt arbete med Tjustleden och 

Naturskyddsföreningen i Tjust. 

Bo Lewander 

 

STYRELSEN MARS 2017 – MARS 2018 

Joakim Johansson – Ordförande, postmottagare och huvudansvarig e-post (070-365 9428)  

Julia Johansson – Sekreterare och Facebookredaktör (073-039 5786)  

Patrik Waernbaum – Kassör och suppleant länsförbundsrepresentant (070-461 3616)  

Jan Henriksson – Ledamot och utbildningsansvarig (070-660 3243)  

Mattias Åkesson – Ledamot, länsförbundsrepresentant och kontaktperson Vilthjälpen Oskarshamn (0706-094066)  

Nanny Vestgöte – Suppleant (073-908 9534)  

Clas Siöstedt – Suppleant (072-704 0219)  

Jan-Olov Persson – Suppleant (070-360 93 04) 

 

Hemsida: https://tjust.naturskyddsforeningen.se/  

Webbredaktör: Michael Söderström (073-091 8686) 

 

Vi finns även på Facebook! (Naturskyddsföreningen i Tjust) 

Facebookredaktör: Julia Johansson (073-039 5786) 

 

Föreningens E-postadress: tjust@naturskyddsforeningen.se 

 

Ansvariga för Tjustleden:  

Bo Lewander (070-343 4707) och Michael Söderström (073-091 8686) 

 

Avsändare:  

Naturskyddsföreningen i Tjust 

Järnvägsgatan 2 1001 

59430 GAMLEBY 


