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E-nyhetsbrev
Kalendarium läns & riks

april-juni 2016
Antiscampidagen
2 april

April
1 Sista ansökan projektbidrag från riks
1-2 april Ledarutv 2 Studiefrämjandet, Gävle
2 Antiscampidagen
3 Prel Skype-utbildning Aktivitetskalendern
6 Seminarium om matsvinn, Falun
7 & 14 Ledarutv 1 Studiefrämjandet, Sundsvall
9-10 Ängs- och hagmarksseminarium, Bräcke
16 Klädbytardagen
20 Flora- och faunakonferens, Uppsala
23 Länsstämma Gävleborg, Edsbyn
24 Länsstämma Dalarna, Borlänge
28 Träff Lärande för hållbar utveckling, Blge
Maj
7 Skogskurs med Sebastian Kirppu, Hudik
7 Prel datum Ekomarknad, Borlänge
13 Målbilsdag Gävleborg 2030
Reg. träff för ombud till riksstämman i
mitten av maj
22 Studieresa brandområdet Sala
27 Gruvseminarium Umeå
28 Signalartskurs, Leksand
29 Båtresa till Sollen, Ludvika
Juni
12 Fäbodkonferens Gävle-Dala, Orsa
17 Olika nätverksträffar i Norrköping
18-19 Riksstämma Norrköping
19 De Vilda Blommornas Dag

Mer info: tonie@wickmans.se
https://www.facebook.com/KeepEmOffYourPl
ate

Bättre Aktivitetskalender



kunna filtrera på krets
i visningsläget kunna se på vilken ort
aktiviteten anordnas
 se alla aktiviteter i länet samlade på
länsförbundens hemsida
 klicka vidare till kretsens alt. länets
alla aktiviteter efter den aktivitet du är
inne på
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-dukan-gora/kalender
För er som sköter hemsida, info för kretsen
eller bara vill lära er hantverket bakom ordnar
rikskansliet en webutbildning prel 3 april
19.30 via Skype.

Seminarium om matsvinn

http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/kalendarium/

6 april 8.30-15, First Hotel Grand Falun

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kale
ndarium/

Naturskyddsföreningen Kansli Gävle-Dala
Adress
Verksamhetsutv.
Telefon
Strandg. 10
Lillian Lundin Stöt 0250-166 33
792 30 Mora
070-273 91 55

E-post
kansli.gavledala@natur
skyddsforeningen.se

Hemsidor
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

Naturvårdsverket och SLU föreläser, goda
exempel och konkreta projekt för att minska
matsvinnet. Kostnadsfritt. Anmälan till
länsstyrelsen senast 31 mars:
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/kalend
er/Pages/Anmalningsformular.aspx?ContentLi
stId=aac0740b-d65d-426a-9dbe-134bad8cc84a

Ängs- och hagmarksseminarium
9-10 april Bräcke
Hur räddar vi brunkullan och fjällgentianan?
Inbjudan och program på
http://jamtland.naturskyddsforeningen.se/
Deltagaravgift inkl mat och boende: 300 kr för
medlemmar. Anmälan senast 3 april:
http://www.studieframjandet.se/Templates/Ap
plication/
CourseApplication.aspx?courseid=491346&G
Acode=UA-6577289-1

LUDVIKA Vuxenskolan, Storg. 15 i Ludvika.
Inlämning kl.11-12.00. Byte kl. 12-14.
SÄTER Folkets hus
Klädbyte: kl 12-16. Kontakt: Britt-Marie
Nilsson, miamaz@me.com
ORSA Ungdomens Hus 12.00-14.00.
Inlämning av kläder 11.30-12.00. Kontakt
Birgitta Blomberg Quintino 076-7862150.
MORA Folkhögskolan: Lör kl 11-14,
inlämning torsdag och fredag kl. 16-18 eller
under lördagen. Obegränsad inlämning, men
du får max 10 kuponger. Fikaservering.
Kontakt: Berit Zetterqvist 070-646 89 67.
MORA Rosa Huset: Lör kl 16-22, inlämning
samma tid på fredagen. Obegränsad inlämning,
du får så många kuponger som du har fräscha
plagg.
www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen

Klädbytardagen
16 april

Flora- och faunakonferens
20-21 april, Uppsala
Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst.
www.slu.se/flofa

Rapportera vårtecken!
GÄVLE – Kulturhuset, Hamiltongatan 1,
gamla fängelset
Inlämning: fredag 15 april kl 12.30-15 samt 16
april från kl 11. Klädbyte: kl 12-15. Kontakt:
Denise Fahlander, nizanfahlander@gmail.com,
070-646 10 42
Kulturhuset är öppet kl 11-15 med fler
aktiviteter t ex gällande återvinning, hjälp
humlan hitta hem och mat, cykelservice.

Du kan bidra till
klimatforskning och
miljöövervakning.
Rapportera in dina våroch hösttecken på
www.naturenskalender.se
eller med appen
”Naturens kalender”.
Bli fenologiväktare så blir dina observationer
ännu mer värdefulla! Läs mer på
http://www.naturenskalender.se/fenologivaktar
e.php

BOLLNÄS - Folkhögskolan
Inlämning: kl 10-11. Klädbyte: kl 11-14
Kontakt: Frida Löberg, frida.loberg@borab.se,
Pia Svedén, pia_mk@hotmail.com, 0705-38
81 30

Länsstämma Gävleborg

FALUN Rosa Kyrkan, hörnet
Nybrogatan/Garvaregatan. Lämna in max 5
hela och rena plagg på torsdag och fredag
mellan kl 17-19. Kom och byt
på lördag mellan kl 11-14. Syverkstad och
Café finns. Kontaktperson:
Christine Riedwyl 070-29 55 160

23 april kl 9.30, Mållångsta Edsbyn
Med besök på Finnskogsmuséet och diskussion
om ökat engagemang. Anmälan senast 17 april
till reg. kansliet.
Inbjudan: http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/184/2013/12/Inbjlansstamma-Gavleborg-Edsbyn-23-april-20161.pdf

Länsstämma Dalarna

Lärande hållbar utveckling

24 april kl 10, Buskåkers Gästgiveri Borlänge
Med utflykt till Frostbrunnsdalen och beslut
om ny rovdjurspolicy. Anmälan senast 17 april
till reg. kansliet. Inbjudan:
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/55/2013/12/Inbjlansstamma-Dalarna-Borlange-24-april2016.pdf

28 april kl 10-15.30, Framtidsmuséet Borlänge
Vad är GAP, De Globala Hållbarhetsmålen
och Agenda 2030? Hur kopplar de till skola
och förskola? Pedagoger, kontaktpersoner,
skolledare, samordnare och övriga är lika
välkomna. Anmälan till http://px.nu/33wkg
senast 18 april.

Valberedningen vill ha dig!
Vi vill ha kvinnor och män, äldre och yngre,
och en geografisk spridning i hela länet, samt
människor med olika kunskaper och intressen.
Just nu har vi särskilt behov av
styrelseledamöter från Hälsingland. Vi söker
också en kassör.

Skogskurs Gävleborg
7 maj kl 9.30-16, Ångersjön Enånger

Kontakta valberedningen Gävleborg:
 Lars Igeland 073-820 30 34
Österfärnebo/Gävle
 Inga-Greta Andersson 070-354 94 89
Sandviken/Alfta
 Leif Modéer 0278-66 50 87 Bollnäs
I Dalarna saknas i dagsläget förslag på
ledamöter från Hedemora, Säter, Leksand,
Älvdalen, Orsa och Vansbro samt
Fältbiologerna.

Med Sebastian Kirppu. Anmälan senast 1 maj
till reg. kansliet. Kostnadsfritt. Inbjudan:
http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/184/2013/12/Inbjskogskurs-7-maj-2016-Angersjon.pdf

Kontakta valberedningen Dalarna:
Bertil Helmersson, 0280-702 50.

Värvarteam till Hälsingland
Ett resande värvarteam kommer till
Hälsingland (i första hand Hudiksvall
och Bollnäs) i maj, juni och aug. Vi hoppas på
många fler medlemmar och fler aktiva!

Natursnoksutbildning
23-24 april Karlstad

Kostnad 500 kr, gratis om du leder
Natursnoksaktiviteter sedan. Anmälan senast
15 april. Läs mer på
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-dukan-gora/kalender/vill-du-fa-fler-barn-attupptacka-naturen-bli-natursnoksledare

Cirklar skogsinventering
juni - nov, Gävleborg
Syfte: Att deltagarna uppnår goda kunskaper
inom ämnena:
 inventeringsmetodik i skog
 skogliga naturvårdsarter,
 bedömning av naturvärden i skog
 se avverkningsanmälningar och
rapportera arter på nätet
Omfattning: Minst 5 träffar, varav minst 3
utomhus i skogen. Vardera träff ca 2-6 h.
Anmälan till cirkelledare Magnus Andersson,
Hudiksvall, magnus.andersson@foran.se 070658 37 56
apr - aug, Venjan Dalarna
Ledare: Bengt Oldhammer. Anmälan senast 29
mars till leksand@studieframjandet.se 0247131 35.

Delta i skogsarbetet i
Gävleborg
http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2016/03/21/delta
-i-skogsarbetet-i-gavleborg/

Ledarutveckla dig!
Under våren 2016 kommer följande
cirkelledarutbildningar att hållas, där du som
medlem i Naturskyddsföreningen erbjuds plats.
För frågor och mer information, ta kontakt
med närmaste Studiefrämjarkontor.
Ledarutveckling steg 1
7/4 och 14/4 i Sundsvall (intensiv två kvällar)

Ekomarknad, Borlänge
7 maj kl 10-15, Bragegallerian Borlänge
"Fairtrade och ekologiskt i centrum"
Vill du sälja? Anmälan senast 7 april inkl
logotyp. Datumet är preliminärt. Kontakt 070688 86 34, jannike@borlangecentrum.se

Målbilsdag Gävleborg 2030
13 maj, Högskolan Gävle
Gört! En dag för framgång, för innovation,
utveckling, entreprenörskap och drivkraft.
Det här är dagen då vi lyfter alla de som gjort
det möjligt. Människorna bakom.
http://www.regiongavleborg.se/gavleborg2030
/Start/bli-inspirerad/13-maj-pa-hogskolan-igavle/

Ledarutveckling steg 2
1-2/4 i Gävle

Studieresa branden Sala
22 maj

Hjälp till i asylverksamhet!

Alla studieförbund har nu fokus på
asylsökande. Studiefrämjandet arbetar t ex
med svenska innan SFI och fritidsaktiviteter.
Här har Naturskyddsföreningen verkligen en
roll!
I Österfärnebo ordnades t ex en härlig
pulkadag och i Mora Natursnoksaktiviteter och
insamling samt reparation av cyklar till
asylboende.
Vill du göra en insats? Kontakta
lotta.johansson@studieframjandet.se
Tel: 023-777 639.
Studiefrämjandet har bl a följande material:
 Green Team
 Broschyr för medlemsorg
 Café Planet om Ägodela m.m., kan få
1000 kr/arr
 Nytryck: Guiden för naturguiden
 Studiematerial Strömmar av plast
 Studiematerial Giftfri vardag

Anmälan senast 15 maj till reg. kansliet.
Kostnad 350 kr inkl bussresa, lunch och
inträde på besökscentret. Inbjudan:
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/55/2013/12/Inbjbrandomr-Sala.pdf

Fullsatt gruvmöte i
Forsbacka
Motståndet mot gruvplanerna i Forsbacka,
Sandviken växer.
http://www.arbetarbladet.se/allmant/gastriklan
d/foreningen-gor-allt-for-att-stoppa-gruvanfullsatt-mote
Riksföreningen startar en nationell
gruvkampanj på Facebook i dagarna med
namnet Lagliga brott (dagbrott). Den 27 maj
blir det ett gruvseminarium Umeå bl a.
Referat från Arne Müllers föreläsning i Gävle
och Falun:
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2016/0
2/12/gruvboomens-baksida/

Signalartskurs, Leksand
28 maj
Leksands Naturvårdsfond anordnar en
grundkurs om signalarter. Deltagaravgift.
Ledare: Yngve Perjons, Skogsstyrelsen, 024779 20 86.

Båtresa till Sollen, Ludvika
29 maj
Västerbergslagens krets ordnar en båtresa till
ön Sollen i Väsman. Avresa kl.10.00 från
Piren. Segelklubben gör resan och
kommunekolog J-O Hermansson följer med
som guide. Vi är tillbaka ca 16.30.
Utrustning: Matsäck och oömma kläder.
Avgift 100 kr. Anmälan till Gunilla Lundborg
tel. 070-638 55 48.

Fäbodkonferens Gävle-Dala
12 juni kl 9.30, Orsa Hembygdsgård





anmälan om du vill ha utskrivet ex
skickat till dig!)
Senast 2 maj finns alla handlingar
digitalt på riks web och Naturkontakt
Nätverksträffar m.m. fredag 17/6
Utflykter till Kolmården, SMHI, ekoglassgård, sälsafari m.m.

Vi planerar en reg. kick-off inför riksstämman
där motionerna diskuteras t ex. Se Gävleborgs
hemsida framöver.
www.naturskyddsforeningen.se/riksstamma
stammosupport@naturskyddsforeningen.se,
08-702 65 52

Klimatnätverksträff Dala
Minnesanteckningar:
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2016/0
1/20/minnesanteckningar-klimatnatverkstraffdalarna/

Mer biogas och el
Naturvårdsverket har genom Klimatklivet
beslutat att Gästrike Ekogas AB med
Söderhamn NÄRA AB som partner, ska få
bidrag för att etablera två tankstationer för
biogas och snabbladdning för elfordon. De blir
i Gävle och i Söderhamn.

Artiklar av P-O
Med studiebesök på Östra Grunubergs fäbod.
Anmälan senast 31 maj till reg. kansliet.
Inbjudan: http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/184/2013/12/Inbjfabodkonferens-Orsa-juni-2016-.pdf

Riksstämman
17-19 juni i Norrköping på Louis de Geer
konsert & kongress (10 min från stationen)




Anmälan öppen 18 mars-16 maj
95 motioner, finns digitalt och
kommer tryckas upp (kryssa i vid

http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2016/02/15/deba
tt-den-moderna-djurindustrins-avigsidor/
http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2016/02/15/deba
tt-hallbar-utveckling-pa-kuba/

Planera för 2400-talet!
Nej, rubriken är inte felskriven. En vacker
tallskog kan planeras för 2400-talet, en sådan
som nu bara finns i små naturreservat eller i
fjällnära trakter. Men träden måste då få stå
kvar.
Läs hela artikeln av Anders Delin och 58
andra på http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2016/02/24/deba
tt-skog-planera-for-2400-talet/

Hälsingeskogen vindkraft
Vill vi ha en vindkraftpark med 83 bullrande
verk? Är Hälsingeskogen rätt plats att bygga
en vindkraftpark på? Nej, vi tycker inte det och
mycket fakta talar emot!
http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2016/03/21/fram
tiden-for-halsingeskogen/

Orrberget vindkraft
Den senaste domen ger inget utrymme för att
stoppa planerna på en vindkraftspark på
Orrberget i Ludvika/Borlänge.

Miljövänliga Veckan
Vad är det vi smetar på oss egentligen? På
riksupptakten fick vi lära oss mer om gifter i
hygienprodukter och hur man kan undvika
dem. Vi fick bland annat höra om lagstiftning
från Läkemedelsverket, om miljömärkning
från Bra Miljöval, om branschen och
konsumenterna från Kicks samt göra egen deo.
Läs minnesanteckningar:
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2016/0
3/15/minnesant-riksupptakt-miljovanligaveckan-hygienprodukter/

Bovarna i badrumsskåpet!

Reg. upptakt inför Miljövänliga Veckan (alltid
v. 40) i Dalarna blir den 1 sept i Borlänge med
ett inledande studiebesök på företaget CCS kl
15. Skriv in i kalendern redan nu!

Naturmorgon om lavar
Från Torsåker med Nicklas Gustavsson:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra
mid=1027&artikel=6344492

