
Nyhetsbrev Naturskyddsföreningen Gävle-Dala jan 2019 

Om länken inte fungerar att klicka på, prova att kopiera den och klistra in i din webbläsare. 

 Kommande aktiviteter 

• Klimatdemonstrationer fortsätter varje fredag i Bollnäs, Falun, Mora, Rättvik (ny), ev 
Ludvika och flera orter. Se Facebook #fridaysforfuture och kommande hemsida. Häng 
på utanför ditt kommunhus! 

• Studiecirkel ”Hållbart liv”. Andra tisdagen i månaden kl 19 på Studiefrämjandet i 
Söderhamn: 8 jan, 12 feb, 9 april och 14 maj  

• 14 jan Föreläsning av Johanna Ståhl, bl a författare till årsboken ”Ett hållbart liv” 
Studiefrämjandet Gävle kl 19 https://www.facebook.com/events/352563578809516/  

• 16 jan ”Hur arbetar Naturskyddsföreningen för att skydda länets skogar?” Inga-Greta 
Andersson och Stig Hammarsten från länsföreningens skogsgrupp berättar och visar 
bilder. Studiefrämjandet Gävle kl 19. 

• 19 jan Styrelsemöte Gävleborg: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-
gora/kalender/styrelsemote-lansforbundet  

• 24 jan Föreläsning av David Jonstad ”Vår tids stora utmaningar – och inspiration att 
möta dem” Näringslivets Hus Falun kl 19 
https://www.facebook.com/events/272436793435461/  

• 27 jan Klimatkonferens Dalarna: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-
gora/kalender/klimatkonferens-mot-15-grad-hur Gamla Elverket Falun kl 9-16 
 

• 2-3 feb Kurs i naturnära skogsbruk: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-
kan-gora/kalender/kurs-i-naturnara-skogsbruk  

• 5 feb Seminarium ”Hälsa, miljö och hållbar utveckling – allt hänger ihop” Hotell 
Grand, Falun 9-16. Anm. senast 24 jan: 
https://www.lansstyrelsen.se/5.6ae80fe91671c0bd2c23334.html 

• 7 feb Styrelsemöte Dalarna 
• feb/mars inneträff skogsgruppen Gävleborg andersson.inga-greta@gmail.com   
• 28 feb Sista dag för motioner till länsstämmor och förslag till natur- och 

miljöpristagare till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
 

• mars planeringsmöte inför Bioblitz 22/5 Långängarna, Sandviken 
delinlotta@gmail.com  

• 11 mars Föreläsning av Staffan Laestadius ”Klimatet och omställningen” 
Stadsbiblioteket Falun kl 18 

• 18 mars Föreläsning om biologisk mångfald med Rebecka LeMoine, biblioteket 
Avesta kl 18 

• Mitten-slutet av mars Studieresa solelsparken Katrineholm. Anmälan via 
http://alturl.com/bdx38  

• 30 mars Earth Hour med tema förlust av biologisk mångfald www.wwf.se 
  

• 6 april Klädbytardagen www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen Häng på eller 
ordna en egen! 
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• 7 april Länsstämma Gävleborg, Ockelbo: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-
du-kan-gora/kalender/lansstamma-gavleborg-0  

• 13 april Länsstämma Dalarna, Grangärde: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/lansstamma-
dalarna-0  

• Regionernas cykelkampanjer: Cykla Mera Gävleborg resp. Hela Dalarna Cyklar 2.0  

  

Rapporter 

• Välbesökt och lyckad vattenkonferens: https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2018/12/11/vara-vackra-vatten-hur-kan-vi-gora-dem-
friskare-och-rikare/  

• 650 arter av svampar hittades under Mykologiveckan: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/11/21/650-arter-av-svampar-
hittades-under-mykologiveckan-i-dalarna/  

• Skogsfolk från hela landet på konferens i Rättvik: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/11/22/skogsfolk-fran-hela-landet-
pa-konferens-i-rattvik/ 

• Vargforskare drog fullt hus: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/11/28/vargforskare-drog-fullt-hus/ 

• Klimatmanifestationer i Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn, Bergsjö, Falun, Mora 
och Orsa: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/12/06/klimatmanifestationer-i-
falun-hela-sverige-samt-i-varlden/ 

• Seminarium om hållbar konsumtion år 2045: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/12/10/hallbar-konsumtion-ar-2045/ 

• Seminarium om miljösmart 
upphandling:  https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/12/14/minska-
avfallet-genom-medvetna-inkop-och-smart-upphandling/ 

• Hur radikalt måste vi förändra våra liv för att rädda planeten? 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/12/14/hur-radikalt-maste-vi-
forandra-vara-liv-for-att-radda-planeten/ 

• Black Friday hetsar till ogenomtänkt konsumtion: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7090927&fbclid=I
wAR30gygqNpNcuQuLd2q2cuHn32ib-ekWOnYYK2MuemXyNVE9JaIgQMWi7sE 

• Black Friday 2 timmar och 15 min in i programmet pratar Denise Fahlander: 
https://sverigesradio.se/avsnitt/1188482?fbclid=IwAR1EaOnPiEwfx19mUQCMGZcoD
qA17Gt3F3ES7Z_z0pfT02daff0Y9b4XrzM  
 
  

• Projekt som fått pengar från Bra Miljöval el-fonden: https://bitly.com/fondkarta Flera 
i Gävle-Dalaområdet 

• Info och värvning i Gävle i samband med konsert med Magnus Carlson & Weeping 
Willows 9-10 dec 
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• Miljötinget Gävle-Dala med 130 ungdomar i Falun: utställning och workshop ”Fixa 
grejen”. Vi gjorde bl a vaxat tyg som kan användas istället för plastfolie. 

• Förslag till representanter för naturvården i de nya viltförvaltningsdelegationerna. 
Gävleborg: Denise Fahlander, P-O Erickson, Leif Modéer och Stig Hammarsten. 
Dalarna: Bisse Falk, Asinja Holma, Richard Holmqvist och Mattias Ahlstedt. 

• Dialogmöte om det reg. skogsprogrammet har hållits av länsstyrelsen Gävleborg där 
bl a Naturskyddsföreningen deltog. Diskussionerna fokuserade på biologisk mångfald, 
ägande- och brukanderätt, klimatförändringar och skogens klimatnytta samt 
bioekonomi.  

Naturskyddsföreningen Kansli Gävle-Dala 
Strandg. 10, 792 30 Mora 
070-273 91 55 (Lillian), 0736-15 85 15 (Mesud) 

kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
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www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg 
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