
Damfotboll
Träningsmatch

Örmovallen Konga
I kväll kl 19.00

KONGA SK
ÖSTER IF A

Lördag kl 18.00
HELGMÅLSBÖN

vid slåttern på
LUNNABACKEN

Söndag kl 10.00
GUDSTJÄNST

L. Kvist

Påminnelse!
Ni som fått enkät ang. mission 
lämna gärna in till past. exp.

Kronobergare
läser

TÄLLEKULLEN  Det dånar 
på en av Sven Nore-
grans våtmarker. Två 
arbetare från Söder-
hamn sitter i varsin 
bandvagn och fräser 
ner sly och gräs.
– Det är alltid kul med 
norrlänningar, säger 
Daniel Noregran och 
skrattar.

De håller på i tre dagar och 
fräser sammanlagt 21 hek-
tar. Nio av dessa äger Sven, 
medan de andra ytorna, 
som ligger på andra sidan 
kommungränsen, tillhör 
Johnny Hansen Fure.

Återskapar landskapet
– På våren står våtmarken 
under vatten, men nu är 
det torrt och fi nt, säger 
Sven och känner på mar-
ken.

Vegetationen består av 
madgräs, det vill säga kraf-
tigt gräs som hästar äter, 
och pors, småbuskar. Det 
är inte mycket sten i mar-
ken, däremot en och annan 
stubbe.

– Man får inte fräsa det 
för tidigt eftersom fåglarna 
måste få häcka klart. Det 
här är intressant för fågel-
livet och ett sätt att åter-
skapa landskapet från förr, 
säger Sven.

Restaureringen av våt-
mark gör Sven för tredje 

och sista året. I år ska den 
vara klar i mitten av augus-
ti. Därefter ska marken 
besiktigas inom tre måna-
der och få ett slutligt god-
kännande.

– 80 procent av den totala 
kostnaden får vi genom 
EU-bidrag, men från och 

med nästa år blir det slåt-
terbidrag i stället. Då ska 
vi slå gräset med slåtter-
maskin i stället för att frä-
sa, säger Sven.

– Det är för stor areal för 
att slå med lie, tillägger 
Daniel. 

 Per Magnusson
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TÄLLEKULLEN  Till våren 
planeras det att 
genomföras ett pro-
jekt i Tällekullen för 
att främja den ökade 
fågelturismen. För-
utom fågelliv kommer 
det erbjudas till 
exempel fi ske, boen-
de, vandring och 
kanoter. 
– Man ska kunna 
paddla och se fågel-
livet samtidigt, säger 
Sven Noregran.

Av Per Magnusson
per.magnusson@smp.se
0478-31150

Marknadsföring kommer 
ske genom annonsering i 
facktidningar för fågel-
skådare och på Internet. 

– Men aktiviteterna rik-
tar sig inte bara till orni-
tologer utan även till 
turister, menar Sven.

Många fåglar
Initiativet till det här pro-
jektet har tagits av Skogs-
vårdsstyrelsen, Smålands-
turismen, tillsammans 
med Tingsryd, Lessebo 
och Uppvidinge kommun. 

En av byarna som 
anmält sitt intresse är 

Tällekullen, som ligger i 
nordligaste delen av kom-
munen. Byn består av fyra 
hus, som Sven är ägare 
till. Ett femtiotal vadar- 
och sjöfåglar söker sig 
dagligen till hans våtmar-
ker, som ligger utmed 
Ronnebyån.

Lära och upptäcka
– Är man uppe tidigt på 
morgonen kan man höra 
orren spela. Och har man 
tur fi nns det möjlighet att 
se en älg simma över ån. 

Meningen är att utbudet 
av fåglar ska kombineras 
med inslag som naturupp-
levelser, kultur, historia, 
guidning och måltider. Att 
lära och upptäcka är vik-
tiga ingredienser.

Nytt fågeltorn
– I år har vi byggt ett fågel-
torn och fått planscher 
med fåglar på, som häng-
er i tornet, från Skogs-
vårdsstyrelsen. Detta har 
vi gjort för att turisterna 
ska veta vilka fåglar som 
rör sig här, säger Daniel 
Noregran, son till Sven. 

Projektet ska utmynna i 
dagsaktiviteter eller ut-
fl ykter på några dagar. 
Under tiden får turisterna 

bo i något av husen, där 
det nu under sommaren 
är tyska gäster. 

Trivs bäst på våren
– Sommaren är ingen bra 
tid att ha det här. Ornitolo-
ger trivs bäst på våren, 
säger Sven.

Det fi nns redan nu en 
övernattningsstuga, öppen 
för turister som paddlar 
kanot längs med Ronneby-
ån. Stugan ligger strax 
bredvid en av Svens två 
våtmarker. 

Stora planer
– Till hösten ska vi även 
komma i gång med att sät-
ta upp vindskydd för 
turister. Sedan har vi en 
timmerstuga som ska byg-
gas upp inom ett par år. 
Men det här arbetet är 
helt och hållet ideellt, vi 
får inga bidrag, säger 
Sven. 

Det våras för fågelturismen
I Tällekullen jobbar ett gäng ideellt för att bevara våtmarkerna 

Spanar. Daniel Noregran och Jörgen 

Larsson tittar ut över den 4,3 hektar 

stora våtmarken. Jörgen är planerings-

sekreterare på Tingsryds kommun. 

 

Skyltat. Inte långt i från åstugan, längs med Ronnebyån, hänger den här skyl-

ten. 

Åstugan. Paddlande turister kan stanna till för att rasta                    eller sova i stugan.  Foto: PER MAGNUSSON

Fordon. Far och son Noregran tillsammans med Jörgen Larsson vid fyrhjulingen, som de 

använder för att ta sig mellan våtmarkerna.

– Där man inte kan gå, kan man köra med den här, tro det eller ej, säger Sven. 

Storfräsare. Ända från Söderhamn, utanför Gävle, kommer LVR Våtmarksrestaurering 

med sina maskiner. Under tre dagar jobbar de nästan dygnet runt. 

”Vi återskapar landskapet från förr”

”Är man uppe tidigt 

på morgonen kan 

man höra orren spe-

la. Och har man tur 

fi nns det möjlighet 

att se en älg simma 

över ån.” 

 Sven Noregran 

”Aktiviteterna 

riktar sig inte bara 

till ornitologer 

utan även till 

turister.” 

 Sven Noregran

Utställningar
Linneryds 

hembygdsmuseum: 
Temautställningen ”Så 

levde vi förr”, 

hembygdscafé, och 

vandringsutställningen 

med Mobergs landskap, 

öppet vard kl 10–16, 

helger kl 12–16.

Urshults bibliotek: 
Fragment av en 

barndom, Birgitta 

Schjölin-Nylander ställer 

ut t.o.m augusti, öppet 

på bibliotekets tider.

Urshult sockenstugan: 
Fotoutställning om 

gamla Urshult, öppet 

lörd/sönd kl 12.30–

16.30, t.o.m 6 augusti.

Ryd: Konstutställning på 

Ålshult herrgård, ”En 

resa i tiden” med Martin 

Bornholm, öppet onsd–

lörd kl 14–17, sönd kl 11–

15, Finissage med 

jazzkonsert lörd. 5/8 

kl.14.

Ryds bibliotek: 
Fotoutställning om 

Gunnar Adolfsson, 

öppet mån–fred, t.o.m 

mån 21/8.

Musik, dans, teater
Rösmåla skola: 

Familjeföreställning, 

Korrö 

Högsommarteater, lörd 

5/8 kl 19.

Korrö teaterloge: 
Familjeföreställning, 

Korrö 

Högsommarteater, 

sönd–onsd 6–9/8 kl 19. 

Urshult: 60-talsfest med 

bl.a. bilutställning, 

musik med Eva 

Eastwood and The 

Major Keys etc., 

Kärrasand, fred 4/8 kl 

16.

Ryd: SPF:s motionsdans 

till Skåne-Svennes, 

Folkets Hus, onsd 9/8 kl 

17.

Ryd: Hembygdsgårdens 

dag, Ryds 

hembygdsgård, sönd 

6/8 kl 14.

Urshult: Dans till 

Fernandoz, Kärrasand, 

lörd 5/8 kl 21.

Tingsryd: Musik med 

Sophie Måård, 

mezzosopran, och 

Kristina Schtegman, 

fl ygel, Tingsås kyrka, 

lörd 5/8 kl 18.

Övrigt
Älmeboda: 

Hemvändardag, 

Älmeboda 

hembygdsgård, 

musikunderhållning etc. 

sönd 6/8 kl 14. 

Urshult: Slåttergille, 

Lunnabacken, lörd 5/8 kl 

16.

Siggamåla: 
Skvaltkvarnen öppen 

med malning, lörd 5/8 kl 

14–16.

Tingsryd: 
Kyrkogårdsvandring, 

Tingsås 

Hembygdsförening, 

sönd 6/8 kl 18.

Korrö: Hantverk i 

Färgeriet varje dag t.o.m 

13/8, öppet kl 11–18

Tingsryd: Östra 

Parkgatan 5H, anonyma 

narkomaner möts varje 

måndag kl 19.

Tingsryd: Östra 

Parkgatan 5H, anonyma 

alkoholister möts varje 

onsdag kl 19.

Tingsryd i veckan

Tipsa på e-postadress tingsryd.red@smp.se,

fax: 0477-317 80 eller brev till Smålandsposten, Storgatan 

55A, 362 30 Tingsryd.

Tipsen måste vara inkomna till redaktionen senast torsdag 

klockan 15 för att komma med i fredagstidningen.


