
Aktiviteter i Biosfärområdet 
Östra Vätterbranterna

Biosfärveckan 7 juni till 15 juni 2014

Tjuvstart  30 maj

Fotoutställning om Biosfärområdet Östra Vätterbranterna på Johans Café, Barnarps-
gatan 16, Jönköping, från 30 maj till slutet av sommaren, foto: Elin Elderud och Camilla Zilo. 
Alla inblandade bor i biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

Lördag den 7 juni

Självhushållningsfestival. Hur gör man? Odla dina egna grönsaker, från säd till bröd, 
från mjölk till ost, röka kött, biodling. Kl.11-15. För barnen: titta och känn på gårdens djur. 
Allmogegården nära Skärstad, Tolarp 2, Huskvarna. www.allmogegarden.se

Bygga gärdesgård: Lär dig den gamla konsten, som fortfarande är modern! Workshop 
på Drefseryd Gård. Kl.10 -13 med fika från Johans Café i Jönköping. 
www.drefseryd.com OBS! Anmälan senast 5 juni till: info@drefseryd.com. 

Söndag 8 juni 

Vandra längs Rasterna. Gränna Scoutkår finns i Röttle vid parkeringsplatsen 
söder om byn. Kl. 10 -16. Vandring med information om växter och djur. Efter ca. 
3 km ligger vindskyddet, utrustad till kaffestuga. www.grennascout.se

Kyrkohistorisk och biologisk utflykt i Hakarps Kyrkby. Utomhusguds-
tjänst kl. 10, komminister Karin Grännö, kören Qvintetterna medverkar. Vid dåligt väder 
i Hakarps Kyrka. Medtag egen fika. Efter gudstjänsten och kaffet ca. kl. 11: Berättelsen 
om Hakarp Kyrkans historia från år 1140 och framåt. Därefter biologisk vandring på 
pilgrimsleden Pärlstigen, visning av skyddsvärda biotoper.  Veg. lunch finns att köpa.

Grenna museum-Polarcenter visar ”Refotografi – dialog med historia i ett 
arktiskt landskap”.  Öppet alla dagar 11-18. På söndag den 8/6 är Rasmus kvarn 
öppen kl.10-16. www.grennamuseum.se

Fladdermusvandring i Röttle med Sofia Blank. Träffpunkt Röttle hamn, efter 
solnedgången. För exakt tid se: www.ostravätterbranterna.se 

Tisdag den 10 juni

Mycket smak och mycket snack – om kaffe! Kaffe-guidning på Gårdsrost-
eriet vid Vista kulle, kl. 14-18. Smakprovning av 3 olika sorters kaffe, rostning av färska 
utvalda bönor. Bosgård, 561 92 Huskvarna  www.gardsrosteriet.se

Äppel-guidning på Vistakulle fruktodling, kl. 14-18. Öppen odling, smaka på  närpro-
ducerat äppelmust och -cider. Bosgård, 561 92  Huskvarna  vistakullefruktodling.se

Onsdag den 11 juni

Läkande vila på Gröna Ängar.  Guidad vandring i en framväxande retreatträd-
gård för vila och rehabilitering på Wettershus retreatgård. Kl. 17-18 och 19-20. 
Ta med egen picknick. Wetterhus, Öland 40, 56393 Gränna, www.wettershus.se



Torsdag den 12 juni

Besök Öxnehaga, det största bostadsområde i vårt biosfärområde.
Titta på den framväxande skogsträdgården, nosa på naturreservatet 
Bondberget bredvid, testa utegymet eller gå en guidad tur genom 
bostadsområdet. Kl. 15 på Öxnegården. Fika finns. 
www.friluftsframjandet.se/oxnegarden

Lördag den 14 juni

Ringmärkning vid Landsjöns fågelstation, nära Lyckås gård, från tidig morgon till 
kl.10. Ta med egen fika. Oömma kraftiga skor behövs! Jönköpings fågelklubb, 
www.jonkopingsfagelklubb.se.

Guidning från fågeltornet vid Landsjöns fågelstation, från tidig morgon till kl.12. 
Ta med egen fika. Oömma kraftiga skor behövs! Jönköpings fågelklubb, 
www.jonkopingsfagelklubb.se

Samskog: Markägare, fåglar och samarbete. Vad kan en skogsägare göra 
för fåglarna? Fågelvandring med markägare, ornitologer och skogsrådgivare. Hakarps 
säteri, kl. 8-10.30. Ta med egen fika och egna frågor.

Bygga gärdesgård: Lär dig den gamla konsten, som fortfarande är modern! 
Workshop på Drefseryd Gård, kl. 10 -13, Johans Café i Jönköping sponsrar fika. 
www.drefseryd.com. OBS! Deltagaranmälan senast den 5 juni till: 
info@drefseryd.com.

Kom och besök en trädgård som alltid är öppen! Trädgårdsföreningen 
Gröna Rummet i Gränna, kl.10 -16. Tema: Stadsodling, med inspiration för dig som 
odlar på liten yta, planteringsverkstad. Njut av bilder i Lähörnan. Hamnallén, 
vid Boulebanan.

Cykla på nya Vätterbrantsleden! Södra delen. Start från Brunstorps gård 
kl. 9.30. Ta med egen cykel och fika, möjlighet till köp av närodlad lunch och glass. 
www.jonkoping.se

Från tändsticksasp till egen mat. Besök Mykinge försöksgård, en gång  Tänds-
ticksbolagets anläggning för att forska fram hybridasp. Nya försök startas: att odla 
egen mat. Kl. 17-20. Fältköket erbjuder vegetarisk mat. Mykinge 1, 56192 Huskvarna, 
norr om Landsjön.

Söndag den 15 juni

Biets dag på Åsens by. Vi slår ett slag för en flitig och livsviktig insekt!!! Här finns 
ett flertal bisamhällen och under 2014 vill vi lyfta fram biet och biodlingen med utställ-
ningar och aktiviteter. Se hantverket kring biodlingen, följ med på guidning bland 
bikuporna och smaka nyslungad honung. www.asensby.com

Blommor och insekter i och invid det nya Vistakulle-reservatet. Gränna skogsgrupp 
bjuder in att njuta av försommarens blommor, fjärilar och övriga mångfald. Kl. 10 till ca. 
kl.13. Medtag egen fika. Samling vid reservatets parkering. Ansvarig Lasse Söderström  
036 - 10 23 34, lars.soderstrom@jonkoping.se, www.grannaskog.se

Nyfiken på biodling? Välkomna till Bi-safari i en vacker miljö! Grännaortens 
biodlarförening berättar om biodling, visar bin bakom glasruta och kan även öppna 
bikupor i Grennaskolans trädgård ovanför Gränna torg, kl 12-16. Slöjor och handskar 
finns till utlåning. 



Aktiviteter på Högskolan för lärande och kommunikation

Utställningar 10-13 juni

Sveriges biosfärområden

Vad är ett biosfärområde? 

Bemannad monter för alla som vill veta mer

Fossil Free

Konst utifrån runstenar

Students for Eco Action 

Internationella biosfärområden

Påverkans torg – formulera din åsikt om biosfärområdet 

Östra Vätterbranternas framtid

Vätterns vatten

Share music – Polar på scen

Naturvärden i biosfärområde Östra Vätterbranterna: Bioblitz, 

kartläggning av naturvärden, Gränna skogsgrupp visar bilder 

ur Östra Vätterbranternas historia

Grön Energi

Vår framtida mat – Tenhults naturbruksgymnasium 

presenterar sin verksamhet

Polarcenter – Grenna museum

Skogsbruk vid vatten och blåa planer

Röda korset i vår bygd

Konst och konsthantverk i ÖVB 

Vackra blommor – trädgårdsutställning på takträdgården

Bred samverkan - Forskning i biosfärområden



Torsdag den 12 juni kl. 13-16

Lärande för hållbar utveckling - workshop: Nätverket för pedagoger träffas. 
Bland deltagarna gäster från Sydafrika: Jim Taylor och Rob O´Donaghue; Östra Vätterbrudarna, 
lärare, Högskolan för lärande och kommunikation. Välkomna!

Tisdag den 10 juni

Kom och titta på kalvar. Elever från Tenhults naturbruksgymnasium berättar 
om sina djur och sin utbildning.

Tysta och miljövänliga – Husqvarna AB presenterar batteridrivna produkter.

Onsdag den 11 juni

Lokal matmarknad – smaka och handla lokala produkter.

Torsdag den 12 juni

Trött på de gamla plaggen? Byt istället för att köpa nytt! Klädbytardag på 
gården mellan Högskolebiblioteket och HLK.

Alla dagar
Spontana uppträdanden inne och ute.

Utanför Högskolan för lärande och kommunikation

Tisdag den 10 juni kl. 17-19

Visionsforum: VI ÄR ALLA EN DEL AV BIOSFÄREN! Därför samverkar vi i Östra Vät-
terbranterna för att bevara, utveckla och stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturarv samt 
kunskap och praktik – för oss och eftervärlden! Kom och diskutera: Hur ska vi förverkliga Östra 
Vätterbranternas vision?
Diskussion och musik, Högskolan för lärande och kommunikation

Onsdag den 11 juni

Seminarieserie om Sveriges biosfärområden kl. 10-14
Seminarieserie om Sveriges biosfärområden kl. 10-14
Hur blev de till och hur drivs biosfärarbetet runt om i Sverige? 
Kl 10:00-10:20 Kristianstads Vattenrike
Kl 10:30-10:50 Östra Vätterbranterna 
KL 11:00-11:20 Blekinge Arkipelag
Kl 11:30-12:00 Älvlandskapet Nedre Dalälven
Kl 12:30-12:50 Vänerskärgården med Kinnekulle
Kl 13:00-13:20 Hälsingebygden i Voxnadalen (Biosfärkandidat)
Kl 13:30-14:00 Vindelälven (Förstudie)

Open space, workshops, miniseminarier, kultur

Mer info och löpande uppdatering på www.ostravatterbranterna.se
  www.facebook.com/eastvatternscarplandscape – Twitter #mabicc2014

Påverkans torg
Öppen alla dagar

Spontana workshop 
Håll utkik på Högskolan och Facebook  
www.facebook.com/eastvatternscarplandscape

Kultur
Dans från kulturskolan, vilda toner och 
eftertänksamma sånger, reggae m.m.


