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 Naturskyddsföreningen  

Swedish Society for   

Nature Conservation 

Hej och välkommen som medlem!  

Bäste naturvän, det är med glädje vi välkomnar dig till Naturskyddsföreningen Dalarna. Vi 

är tacksamma för ditt stöd och hoppas att du även vill bli aktiv och följa med på olika 

arrangemang efter intresse och tid. Du behövs för naturens och miljöns skull. 

Vill du engagera dig i miljörörelsen så finns det flera olika alternativ och vi ser mycket 

fram emot att träffa dig! Dels är du välkommen till alla arrangemang som anordnas av 

Naturskyddsföreningen: utflykter, föreläsningar, filmvisningar, kurser, nätverksträffar, 

klädbytardagar och mycket annat.  

Vi har också flera nätverk som samlar människor med specialintresse inom olika områden, 

t ex klimat, skog, mat & jordbruk, kemikalier, rovdjur, handla miljövänligt och 

Natursnokarna, vår barn- och familjeverksamhet. Där kan du engagera dig, få kunskap och 

åstadkomma förändring. Anmäl dig till ett eller flera nätverk genom att kontakta Gävle 

Dala-kansliet. 

Du ingår i en lokal förening (krets) av Naturskyddsföreningen där du bor. På baksidan finns 

kontaktuppgifter, ring eller maila gärna! Din lokala krets behöver en hjälpande hand. Om 

du vill så kan du hjälpa till med allt från att sätta upp en affisch, baka till en träff, sprida 

budskap via sociala medier och skriva insändare till att inventera skog, ordna klädbytardag, 

kemikaliebanta, sköta en hemsida eller leda en naturguidning. Alla insatser är värdefulla! 

Som medlemsinformation ger vi ut Gävle Dala Natur, ett blad som följer med tidningen 

Sveriges Natur. Vi skickar också e-nyhetsbrev (om vi har din e-postadress) ca 5 ggr/år. Där 

skriver vi om aktuella händelser och aktiviteter i Dalarna. Besök gärna hemsidan 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/ och Facebook https:// 

facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna. 

Naturskyddsföreningen har ett internt forum för medlemmar på www.naturkontakt.se. Här 

kan du beställa material, ställa frågor och utbyta idéer, få tips om aktuella evenemang. Du 

registrerar dig med ditt medlemsnummer som finns på baksidan av Sveriges Natur. 

Meddela gärna din aktuella e-postadress till medlem@naturskyddsforeningen.se. 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Ahlstedt, Länsordförande  
Var god vänd!  
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 Naturskyddsföreningen  

Swedish Society for   

Nature Conservation 

Kontaktuppgifter till din lokala krets 

Kretsarnas webbadresser skrivs http://ortsnamn.naturskyddsforeningen.se 

En del kretsar har även facebooksidor. 

Avesta 

Kristina Hallin 0226-410 01, 070-345 01 47, kristina.hallin@spray.se 

Borlänge 

Linnea Hedman 076-807 45 03, linnea_hedman@hotmail.com 

Falun 

Christine Riedwyl Gottberg 070-295 51 60, christine.riedwyl.g@falubo.se 

Gagnef 

Pelle Florell 0241-615 90, 070-328 23 83, pelle.florell@gmail.com 

Hedemora 

Johan Hallberg 0225-137 22, 076-770 76 50, johan.hallberg@ltdalarna.se 

Leksand 

Annika Varghans 0247-605 08, 076-126 05 08, vargannika@hotmail.com 

Malung-Sälen 

Bertil Helmersson 0280-702 50, 070-320 70 61  bertil.helmersson@naturskyddsforeningen.se 

Mora 

Ulf Jernberg 0250-454 59, 070-176 37 89, ulf.jernberg@telia.com 

Orsa 

Birgitta Blomberg Quintino 076-786 21 50, 0250-55 12 32  birgittaquintino@hotmail.com 

Rättvik 

Margareta Wikström 0248-171 79, 070-668 71 46 margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se 

Säter 

Lena Stigsdotter 070-732 42 70, stigsdotter.lena@gmail.com 

Vansbro 

Jessica Brännkärr 076-822 48 05, jessica.brannkarr@outlook.com 

Västerbergslagen 

Monika Utter 070-581 34 60, 0240-375 42, monikautter@hotmail.com 

Älvdalen 

Ninni Sohlström 070-301 46 90, ninni.sol@telia.com 
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