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E-nyhetsbrev mars 2015 

 
Kalendarium läns- och riksnivå 
(se även kretskalendarium sist i e-brevet) 

 

Mars 

7 Omställningsträff i Söderhamn 

8 Senaste anmälningsdag studiecirkel gruvor 

11-12 mars Föreläsning av Svante  

    Axelsson Mora/Orsa + Leksand/Rättvik 

18-19 mars, prel värvarutbildning 

19 mars Träff skogsnätverket Dalarna, Rättvik  

26 mars Träff kemikalienätverk Dalarna, Falun 

28 mars Earth Hour www.wwf.se  

 

April 

11 Länsstämma Gävleborg i Hofors 

11 Föreläsning Kemikalier i barns vardag 

Gysinge 

16 april Föreläsning av Svante Axelsson 

Bollnäs 

18 april Klädbytardagen  

26 april Klimatutbildning Pol till pol Järvsö 

 

Maj 

2-10 maj Naturvänliga Veckan, tema jätteträd 

22-24 maj Rikskonferens, tema landsbygd och 

naturvård, Åre 

 

http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/kalendarium/  

 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kalend

arium 

 

221 000 medlemmar! 
Naturskyddsföreningen i Gävleborg har mellan 

år 2013 och 2014 ökat med 625 eller nästan 

12%. Totalt 5 894 medlemmar 2014.  

 

Naturskyddsföreningen i Dalarna har ökat 

med 1422 eller drygt 22%. Totalt 7 867 

medlemmar 2014.  

 

En stor del av ökningen är tack vare värvarna 

som är ute och knackar dörr i bostadsområden 

och finns med på större evenemang som 

Vasaloppet. Just nu befinner de sig i Gävle 

med omnejd samt Mora, Orsa och Rättvik. 

 

 
 

Sök jobb som värvare! 

Arbetstid: Måndag-fredag 15.30 -21.00. Man 

ska kunna jobba minst 3 pass i veckan. 

 

Visstidsanställning 3-6 månader, deltid. 

Fast månads-, vecko- eller timlön 120 kr/ h 

exkl. semesterlön. 

Utbildning hålls prel. i Mora 18-19 mars. 

Tipsa gärna vänner och bekanta att söka! 

 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/0

2/19/sok-jobb-som-varvare-at-

naturskyddsforeningen/ 

Gävleborg söker DIG till 
styrelsen 
http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/03/02/styre

lsen-vill-ha-din-hjalp/  

 

Stormöte Omställning 
Gävleborg  
Lördag 7 mars kl 10-17, Söderhamn 
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Kostnadsfritt! Vi bjuder på fika och sopplunch 

(ange särskild kost). 

 
 

Kontaktpersoner 
Anders Persson, Omställning Söderhamn, Tel: 

076-778 60 75 

Annika Thornton, Omställning Söderhamn, 

Tel: 070-939 27 53 
Anmälan till annikathornton@hotmail.com  

 

PS. Studiebesök 8 mars på 

tillsammansodlingarna i Vågbro samt 

"omställningscentrum/produktionsköket" på 

Stenbacken.  

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/stormote-omstallning-

gavleborg-soderhamn 

Lär dig mer om gruvor! 
Du som är intresserad av att lära dig mer om 

gruvproblematiken, diskutera gruvpolicy och 

planera för föreningens kommande arbete, 

bjuds in att starta upp en studiecirkel under 

våren. 

 

Det blir ett gemensamt seminarium över nätet 

där cirklarna i landet tillsammans deltar i 

föredrag och diskussioner. Boken ”Smutsiga 

miljarder” används. 

Om du har frågor eller vill anmäla dig kontakta 

Nils Viklund senast 8 mars.  

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/0

2/10/studiecirklar-om-gruvor/ 

 

Lär dig mer om sol-el  

 
 

Studiecirkel start 16 mars kl 18 i Mora 

Anmälan snarast till 

leksand@studieframjandet.se, 0247-131 35. 

Läs mer på 

http://mora.naturskyddsforeningen.se  

Operation Giftfri förskola  
Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner, 99 

stycken, agerar för att få bort gifterna från 

förskolorna. Det är det positiva resultatet av 

Naturskydds-föreningens arbete med 

”Operation Giftfri Förskola”.  

 

– I Gävleborgs län har Gävle och Ovanåkers 

kommuner, enligt föreningens enkät, påbörjat 

arbetet med att göra förskolorna giftfria. 

– I Dalarna Ludvika, Leksand och Mora 

kommuner. Vi vet också att Falu kommun 

arbetar med frågan, men de har inte besvarat 

denna enkät. I Borlänge är den fria förskolan 

Ängsklockan ett mycket gott exempel på bra 

arbete för att minska barnens exponering för 

miljögifter. 

  

– Det är förstås glädjande, men vi hoppas att 

fler kommuner och framför allt myndigheter 

tar sitt ansvar för att minska barnens 

exponering för miljögifter.  

 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/0

2/20/pa-vag-mot-giftfria-forskolor-i-dalarna/   

Föreläsare om miljögifter 
https://kemikalienatverket.naturkontakt.natursk

yddsforeningen.se/files/2015/02/Utbildade-

f%C3%B6rel%C3%A4sare-runt-om-i-

Sverige.pdf 

Kemikalienätverksmöte  
26 mars kl 18, Studiefrämjandet Falun på 

Slaggatan 37 i "biosittningen" Kronohallen.  

 

Föreläsning om Naturskyddsföreningens 

projekt Operation - Giftfria förskolor m.m. 

Anmälan till kemnatverket@gmail.com 
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Skogsnätverksmöte 
19 mars kl 18, Församlingshemmet i Rättvik 

Välkommen till regionalt skogsnätverksmöte. 

Aktuella fall, bildvisning och tips om 

skogsfilmer m.m.  

Anmälan till 

kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se, 

0250-166 33, 070-273 91 55 senast 17 mars för 

fikats och samåkningens skull. 

Skriv på mot flygplatsen i 
Sälen 
Upprop mot flygplatsen i Sälen:  

http://www.skrivunder.com/stoppa_airport_ce

nter_i_salen 

 

Yttrande Sälens Flygplats 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/0

3/02/lagg-ner-planerna-pa-salens-flygplats/ 

 

Skyddsjakt på vargtiken i 
Prästskogen stoppad 
Naturvårdsverket har beslutat att inte 

godkänna länsstyrelsen Gävleborgs beslut 

om skyddsjakt på den genetisk värdefulla 

vargtiken i Prästskogen. De bygger 

detta på Rovdjursföreningens och 

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs 

överklagan. 
Läs hela beslutet: Överklagande skydddsjakt 

vargtik Prästskogen stoppad 

Kallelse till länsstämmorna  
Välkommen till Gävleborgs länsstämma i 

Hofors 11 april och Dalarnas i Säter 25 

april. Stämman är länsförbundets årsmöte. 

Här tas beslut om ny styrelse, 2014 

utvärderas och inriktningen för 2015 

bestäms. Dessutom delar vi ut miljöpriser, 

och gör naturutflykter. Alla medlemmar är 

välkomna, men för att få rösta måste du 

vara så kallat ombud för din 

krets/lokalförening. Anmälan till reg. 

kansliet senast 2 veckor innan. 

Läs inbjudan på: 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-

du-kan-gora/kalender/lansstamma-hofors 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kal

endarium 

Ta dina pengar från 
fossilindustrin 
På www.fairfinanceguide.se kan du enkelt se 

hur din bank tar hand om dina pengar och 

planeten. Kanske läge att byta bank? 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/0

2/10/975/ 

 

Klimathopp på radio & web 
 

 
 

Den 5 februari var Svante Axelsson, 

generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, i 

Falun och föreläste om klimathopp och sin nya 

bok ”Vår tid är nu”.  

Här kan du höra radioinslaget:   

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra

mid=161&artikel=6086248 

och se föredraget filmat:  

http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-

intresse/Miljo--samhalle/Omstallning/cafe-

planet/Forelasning-Svante-Axelsson-/ 

http://blogg.naturskyddsforeningen.se/skol

bloggen/2015/02/18/forelasning-skapade-

framtidstro-gymnasieelever/ 
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Svante kommer till Mora/Orsa och 

Leksand/Rättvik 11-12 mars samt Bollnäs 

16 april. Missa inte det! 

Klimatutbildning 
Pol till pol! 
26 april kl 10-16, Järvsö 
Föreläsning av rikskansliets 

klimat-sakkunnige ”Hur löser vi 

klimatkrisen? Senaste nytt från 

forskningen och politiken” och 

klimatguidning i parken Järvzoo. Anmälan 

till reg. kansliet senast 22 april.  

Inbjudan: http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/184/2013/12/Inbj-

klimatutb-26-april-2015-Jarvso.pdf 
 

Den 18 juli blir det Klimatdag på Järvzoo 

med föreläsning av Pär Holmgren och 

info-stationer om Pol till pol med tips på 

vad man själv kan göra för att mildra 

klimatkonsekvenserna. Även roliga 

barnaktiviteter. Samtidigt firar 

Rovdjurscentret De 5 stora 10 års-

jubileum.  

 

 

 

 

 

 

Du som vill vara med och informera denna 

dag får gratis inträde för hela familjen och 

lättare lunch. Då vill vi att du ska ha gått 

utbildningen i april. 
 

Kontaktperson: Ann Horn, 070-631 00 25, 

ann@hazika.se  

 

Klimatmaxa Dalarna 
Sven Hunhammar, klimatchef på 

Naturskyddsföreningens rikskansli, 

berättade på träffen bland annat om 

rikskansliets arbete, klimatkampanjen 

Klimatmaxa samt gav tips till kommunerna 

om klimatarbete. 

– Vi kan vara positiva, för vi har inte riktigt 

försökt. Klimatåtgärder ger också ofta andra 

nyttor som friskare luft, bättre folkhälsa och 

fler jobb. 

Det mesta vi konsumerar ger utsläpp i andra 

länder. Flyget är en av våra största 

utsläppskällor och det som enskilda kan 

påverka mest. Hur lite man flyger spelar mest 

roll för ens klimatpåverkan. 

 

– Naturskyddsföreningen är positiv och 

lösningsinriktad, sa Sven. Det finns många 

lösningar, men det saknas politiskt mod. Nu 

krävs en kraftfull politik! Därför har vi startat 

kampanjen Klimatmaxa. Vi vill vara för saker: 

tågboom, cykelchock, solrevolution, 

vegopepp! 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-

gor/klimat/klimatmaxa 

 

Läs hela Referatet kretsträff klimat 25 jan 

2015 

Naturfilmstävling 
Har du filmat en osannolik naturupplevelse? 

Vinn en filmkamera! Senast 10 april. Läs mer 

på www.dt.se/tittarfilmen  

Jeansutmaningen 
13 mars kl 13-17, Mora Kulturhus  

Lag om max 3 personer i åldern 16-26 år får 

skapa en egen version av Moradräktens väska i 

återbrukade jeans!  

Mer info om Jeansutmaningen och länk till 

anmälan finns på: www.stilmedveten.se/mora  

https://www.facebook.com/events/1542621552

678134 

Reservatsbegäran 
Rövarberget, Mora 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/0

3/02/reservatsbegaran-for-rovarbergets-

naturskogslandskap/  

Krets-kalendarium  
Välkommen att delta på alla aktiviteter!  
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6 mars NORDANSTIG - Månskensvandring 

med ugglelyssning, Lönnångersfjärden  

Fredag kl 19:00 

6 mars DELLENBYGDEN Uggleutflykt  

Samling vid biblioteket i Delsbo kl. 19.00. 

Klädsel efter väderlek. Välkomna! 

Fredag kl 19:00 

 

11 mars GÄVLE - Årsmöte Gävle 

Studiefrämjandet N Köpmang. 12 A kl 18:30 

11 april MALUNG-SÄLEN Skidtur i 

Tandövala naturreservat – Gå på skidtur i 

skogen med Ingela som leder oss runt i 

naturreservatet. Har vi tur kan vi få se 

björnspår från någon nyvaken björn! Fika 

medtages! Anmälan till Ingela innan 1 april på 

telefonnummer 070-528 40 21  

 

Vår tid är nu! Föreläsning av Svante Axelsson: 
11 mars MORA –Mora Folkhögskola kl 14.30 

11 mars ORSA - Trunnagården (kyrkan) kl 19 

12 mars MORA – S:t Mikaelsskolans aula kl 9. 

12 mars LEKSAND - Leksands Gymnasiums 

aula kl 16.  

12 mars RÄTTVIK - Årsmöte kl 18, 

Kulturhuset. Föreläsning med Svante Axelsson 

kl 19.  

 

14 mars FALUN - Årsmöte kl 16 på 

Studiefrämjandet. Efter mötet serveras soppa. 

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan två 

veckor före mötet. Kontaktperson: 

Patric Engfeldt, p_engfeldt@hotmail.com, 

0704 73 84 93 

14 mars GAGNEF - Ugglekväll Samling 

Dalviks kvarn, Djurås kl 18 

Kontaktpersoner: Bror och Britta Wallbom 

0243-23 04 05, 070-286 15 05. 

 

15 mars FALUN - Natursnokarna Naturutflykt 

med barn och föräldrar. Vi tittar på trädens 

knoppar. Ta med eget fika. Kl. 10-12. Samling 

vid P Rottneby naturreservat. 

Kontaktperson: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 

11 98. 

15 mars LEKSAND - Utflykt till Blåbergets 

naturreservat Samling: kl. 10 Kulturhus-P i 

Leksand eller 10.10 vid Hedens majstång. 

Kontakt: Agneta Joon-Timblad, agneta. 

joon-timblad@leksand.se 070-662 10 86 

15 mars ORSA - Årsmöte Orsa kl 18.30, 

Församlingshemmet. 

 

16 mars MORA - Start solelscirkel kl 18 på 

Tingshuset. 

 

17 mars BORLÄNGE - Årsmöte kl 19-21 på 

Liljegården, Borganäsvägen 22. 

Årsmötesförhandlingar, fika och diskussion 

kring aktuella frågor. 

17 mars EDSBYN/VOXNADALEN - 

Årsmöte kl 18.30 biblioteket Edsbyn. Fika och 

föreläsning med bilder om Sessmanområdet 

med Stefan Persson, Gävleborgs 

Ornitologiska Förening (GLOF). 

 

17 mars MALUNG/SÄLEN - Årsmöte kl 18 

på biblioteket i Malung. Föreläsning om 

pilgrimsfalk, ringmärkning m.m. med Lars 

Nilsson. 

 

19 mars LEKSAND - Årsmöte - Med väder 

och vind kl.19.00, Norsbro, Fågelklubbens 

lokal. Vi bjuder på fika och Åsa Rydell 

berättar och visar bilder från Sydamerika. 

 

25 mars ORSA - Ugglekväll Samling kl 18:30 

vid Skattunge handel, samåkning från Orsa 

bibliotek 18:00. Medtag fika och varma kläder. 

Kontaktperson Per Ax , 070-306 89 77 

 

28 mars GÄVLE - Natursnokarna: 

Ugglelyssning i vårmörkret kl 18.00 - ca 21.00 

Samåkning ifrån Konserthuset i Gävle kl 

17:40. Samling på parkeringen vid 

Åbyggeby skola för vidare färd. Anmälan 

senast den 26 mars till Natursnoksledare 

Jessica Edberg, 076-793 30 05 

 

31mars OCKELBO Årsmöte och föreläsning 

Kemikalier i barns vardag kl 18. 

31 mars VANSBRO - Årsmöte kl. 19.00 i 

Hulåns ordenshus med kaffe och semla. 

 

3 april GAGNEF - Vårfågelspaning Samling 

ICA Gagnefshallen kl 8. Troligen ”spaning” 

vid älven i Insjön, där spännande fåglar ofta 

rastar på sin färd norrut. Kontaktperson: 

Pelle Florell 0241-61 590. 

 

11 april GYSINGE - Föreläsning Kemikalier i 

barns vardag kl 15 Färnebofjärdens naturum. 

 

12 april LEKSAND - Utflykt till 

Skörolsmyrans Naturreservat. Samling kl.10 

Kulturhus-P i Leksand eller 10.15 vid Åhls 

kyrka. Kontakt: Åke Tidigs, 

tidigsake@gmail.com, 076-824 73 29. 
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