
 

 
 

Välkomna till länsstämman för 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län 

 

Söndag 24 april 2022 på  
Astrid Lindgrens Näs i  Vimmerby  

 

      

     Entré till Näs trädgårdar, Astrid Lindgrens utställningen och konferensen. 
 
09.30  Registrering (röstlängden upprättas) och fika.  
 
10.00  Info från personalen om Näs och trädgårdarna.  
 
10.15  Årsmötesförhandlingar. 
 
12.00  Lunch 
 

Besök på utställningen “Astrid Lindgrens författarskap” 
 
13.30  Årsmötesförhandling återupptas. 
 
14.15  Naturvårdspriset delas ut. 
 
14.30  45 minuters guidning i Astrid Lindgrens barndomshem.  
 

Fri vandring i Näs trädgårdar eller ett besök vid fågeltornet vid 
Krön.     

 
15.30+ Avslutning och fika. 
 
 



 
Anmälan (gäller ALLA; ombud, styrelseledamöter, valberedare, revisorer och ”övriga”) 
 

Gör din enskilda anmälan eller er samlade kretsanmälan till 
beijer.carina@gmail.com eller 070-614 82 24 senast den 14 april, pga maten. 
 
Alla medlemmar har rätt att delta på stämman.  
 
Länsförbundet står för kostnaden för fika, mat och aktiviteter för alla. Kretsen 
har rätt till 4 ombud/1000 medlemmar och 5 om över 1000.  
 
Kretsen står för ombudens resekostnader och ev. logi. Resekostnader för 
”övriga” bestäms i samråd med kretsen. Beakta samåkning! Länsförbundet 
står för styrelsens resekostnader, även ersättare. 
 
Anmäl: 
 

1. ombud, krets och namn. 
2. andra kretsmedlemmar. 
3. nuvarande styrelseledamöter i Länsförbundet (kan inte vara ombud) 
4. Intresse för guidad tur i Astrids barndomshem. (15 platser, först till kvarn!), 

eller … 
5. … om du vill göra en utflykt till fågeltornet och om du har egen bil, plats i 

bilen eller vill åka med någon. Det är bara några få kilometers väg dit. 
6. behov av specialkost.  
7. behov av hämtning vid station eller hotell. 
 

 
Astrid Lindgrens barndomshem 

 
 
Förslag på ledamöter och synpunkter för den kommande styrelsen ska  
senast 31 mars anmälas till valberedningen, dess ordförande är: 
Staffan Arvegård  staffan.arvegard@gmail.com eller tel. 073 - 398 11 98. 
 
Motioner från kretsar eller medlemmar lämnas senast 31 mars till 
jan.herrmann@lnu.se. 
 
OBS att datum för förslag på ledamöter och motioner är två veckor innan 
anmälan av deltagande på stämman. 
 



Vägbeskrivning: Astrid Lindgrens Näs ligger på Prästgårdsgatan i centrala 
Vimmerby. (Det ska inte förväxlas med Astrid Lindgrens värld = nöjesparken.).  
 
Tyvärr är tågförbindelserna på en söndag inte de bästa.  
 
Behöver ni övernattning så finns Vimmerby Stadshotell inom gångavstånd.  
 
Kommer ni med bil från Västervik tar ni Lundgatan genom tre rondeller och 
svänger vänster i den fjärde rondellen vid ST1 macken. Ni kör sedan på 
Prästgårdsgatan några hundra meter och hittar Näs på vänster sida.  
 
Kommer ni söder ifrån på väg 23/34 kan ni köra höger i rondellen mot väg 40 
(Västervik) och sedan rakt genom en rondell (vid Arla) och därefter vänster vid 
Björkbacken mot Astrid Lindgrens värld. Följ Lundgatan genom tre rondeller 
och sväng vänster i den fjärde vid ST1 macken. Ni kör sedan på 
Prästgårdsgatan några hundra meter och hittar Näs på vänster sida. 
Det finns gott om parkeringar i närheten. 
 
 

 
 
 
 

VÄLKOMMEN önskar Naturskyddsföreningen Vimmerby  
och Naturskyddsföreningen i Kalmar län (Länsförbundet). 
 
Har ni frågor så hör av er till  
Carina Beijer 070 - 614 82 24 eller beijer.carina@gmail.com 
Jan Herrmann 070 - 678 19 89 eller jan.herrmann@lnu.se 

 
 
 

 


