Lars Jonsson
Mitt namn är Lars Jonsson. Då det fnns flera andra
med samma namn så använder jag Lars J Jonsson i
vissa sammanhang så att fågelmålare, ishockeyspelare
och andra med samma namn slipper höra om det.
I GBF sitter jag med i styrelsen. Hoppas att få bra idéer
och gehör för dem i GBF:s styrelse. I GBF kommer jag
kanske att ta över kassörsuppdraget efter Lennart
Mattsson.
Viktigt tycker jag det är att skydda den rika natur som
finns. Naturen är viktig för alla på många olika sätt,
för dess ekosystemtjänster, som avkoppling och
inspiration för oss människor, för dess växter och djur,
men inte minst för att det är livet, det är
förutsättningen för allt annat. I Hässleholms kommun
har vi stora och lätt tillgängliga naturområden som vi
kan njuta av. Dem ska vi vara rädda om. Till dessa hör
Finjasjön med dess omgivningar. Det är viktigt att vi
inte förstör helheten.
Mitt dagliga arbete är som lärare på Högskolan Kristianstad där jag utbildar blivande lärare,
biologer, biomedicinska analytiker och landskapsvetare i olika ämnen inom biologin.
Sen fem år bor jag i Tyringe - numera med sambo, hund och katt - där jag trivs utmärkt med att ha
nära till vacker och intressant skog, en fin porlande bäck, fina dammar
och annan intressant natur.
Hur blev jag intresserad av naturen? Som barn hade jag förmånen att växa upp i ett naturskönt
område inte långt från Stockholm. Det som senare kom att kallas Ekoparken. Stora delar av
somrarna tillbringade i familjens stuga i natursköna Malexander i södra Östergötland och hos släkt
i Vetlandatrakten i Småland. Efter gymnasiet så ville jag studera någon annanstans och hamnade
då i Lund där jag läste kemi och biologi. Studierna avslutades med lärarutbildning.
I Lund blev jag kvar i 30 år. Under dessa år vistades jag mycket på Revingefältet och andra fina
naturställen i närheten. Som skollärare jobbade jag i 16 år innan jag under ungefär lika lång tid
varit på Högskolan Kristianstad. Under dessa år har jag också hunnit med att bo fem år i
Kristianstad med alla dess fina naturområden i stadens närhet. Under de åren var jag aktiv i
Naturskyddsföreningen där.
Som så många andra så började jag under studieåren att titta på blomväxter och fåglar, vilket jag
fortfarande tycker är mycket intressant. Senare så fördjupade jag mig om spindlar då jag fann
deras olika sätt att leva och deras varierande fångsttekniker särskilt intressant. Ett val som jag
kanske inte gjort idag då mångas förutfattade upplevelser om spindlar leder till en del besvärliga
reaktioner. Där finns också annat otroligt mycket intressant i naturen som är dåligt känt. Det har
under årens lopp blivit några artiklar om spindlar och andra djur.
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