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Möten: Styrelsen har haft 7 protokollförda möten inklusive årsmötet under verksamhetsåret för 
2019. 
 
Medlemsantal: Vid utgången av 2019 hade föreningen 277 medlemmar. Av dessa var 124 
familjemedlemmar. Det är en liten minskning av antalet medlemmar sedan föregående år. 
 
Aktiviteter under året: Föreningen har erbjudit medlemmarna ett flertal organiserade 
aktiviteter under året. Av aktiviteterna kan nämnas:  

 1:a majrundan, en fågelutflykt i kommunen 
 De vilda blommornas dag utmed banvallen i Tranemo 
 Fågelpromenader runt Tranemosjön 
 Biologiska mångfaldens dag, i samarbete med Tranemo hembygdsförening 
 Lie-kurs vid Drängaskallen 

 
NIT, vår tidskrift ”Naturen i Tranemo” togs fram i 200 ex och har skickats ut till samtliga 
medlemmar. 
 
Fågelgruppen. Gruppen har träffats regelbundet under året. Mötena hålls på Tranemo bibliotek 
och har haft ett brett och varierande innehåll oftast med bildvisningar från när och fjärran. 
Vid Tranemosjön har ringmärkning av fåglar ägt rum vid flera tillfällen under hösten.  
 
Natursnokar. Under 2019 har natursnoksverksamheten fortsatt med träffar för barn och 
föräldrar. Detta är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna 
upptäcker naturen tillsammans. Ringmärkning vid holkar, humlor och bin, ätliga växter är några 
av aktiviteterna som varit under året. 
 
Botaniksektionen. Har bl.a. organiserat de vilda blommornas dag i Fägerhult.  
 
Naturreservat Södra Tranemosjön 
Föreningen har lämnat synpunkter på skötselplanen inför bildandet av det kommunala 
naturreservatet. 



Avverkningar av Tranemo kommun 
Under året har vi framfört synpunkter och åsikter av hur kommunen hanterar och sköter 
avverkningar av sin skog. 
 
Hemsida och sociala medier 
Under året har vår hemsida fortsatt att utvecklas. På FaceBook-gruppen Naturen i Tranemo 
skrivs om våra aktiviteter och frågor kring naturen i Tranemo kommun. Gruppen fortsätter att 
öka och har idag 223 medlemmar. 
 
Bergtäktsansökan By, Ambjörnarp  
Vi har skickat in en skrivelse till exploatören och tillsammans med Ambjörnarps byalag bevakar 
och agerar vi detta ärende inför miljöprövningen. 
 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som medverkat till ett berikande och varierat 
verksamhetsår och hoppas på ett fortsatt aktivt medlemsengagemang 2020. 
Styrelsen 
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