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E-nyhetsbrev

jan-mars 2016

Efter Paris – vad gör vi nu?

Kalendarium läns & riks

18 jan kl 18, Studiefrämjandet Falun
Jan
14 jan Styrelsemöte, Dalarna
17 jan Styrelsemöte Skype, Gävleborg
18 jan Klimatnätverksträff, Dalarna
19 jan Föreläsning om illegal jakt, Avesta
29 jan-1 feb Vinterfåglar inpå knuten
30-31 Träff för reg. Natursnokare, Sthlm
31 jan Sista dag för motioner till riksstämman och förslag till riks
valberedning
Feb
5-6 feb Ledarutv. Steg 1, Gävle
10 feb Föreläsning om gruvor, Gävle
11 feb Föreläsning om gruvor, Falun
12 feb Gävle-Dala Natur, utgivning
14 feb Skogsträff Gävleborg, Gävle
20 feb Ledarutv. Steg 1, Leksand (intensiv)
24 feb Seminarium miljömålet Levande
skogar, Rankhyttan Dalarna
27-28 Rangerkurs på Hellasgården, Sthlm
29 feb Sista dag för motioner till länsstämman & förslag på reg. pristagare
Mars
4 mars
12-13
19 mars
19 mars
22 mars

Gävle-Dala Natur, manusstopp
Nationell upptakt inför
Miljövänliga Veckan, Stockholm
Styrelsemöte, Gävleborg
Earth Hour, www.wwf.se
Världsvattendagen www.vattendag.org

Välkommen på klimatnätverksträff för
Dalarna. Anmälan till reg. kansliet senast 17
jan. http://www.naturskyddsforeningen.se/vaddu-kan-gora/kalender/efter-paris-vad-gor-vinu-dalarna

Möt Sveriges enda rangers
19 jan kl 18.30 Biblioteket, Avesta
Hur kan vi förebygga illegal jakt i Sverige?
www.antipouchingunit.org

Vinterfåglar inpå knuten
29 jan-1 feb
Sista helgen i januari, eller rättare sagt från
fredag-måndag, uppmanar vi för 11:e året
svenska folket att räkna fåglarna som besöker
fågelbord och andra matningar. Läs mer på
www.sofnet.org

http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/kalendarium/
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kale
ndarium/
Se även kretskalendarium sist i e-brevet.

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

Bergfink. Foto: John Larsen

E-post
kansli.gavledala@natur
skyddsforeningen.se

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

Semester på kansliet
Lillian kommer att ha semester 27 jan-2 feb.
Denise Fahlander vikarierar och nås på tel.
070-646 10 42, nizanfahlander@gmail.com &
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
Kristina Persson finns på kansliets fasta telefon
0250-166 33.

Motionera mera!
Vad vill du förändra? Dags att skriva ditt
förslag till riksstämman i Norrköping 17-19
juni. Motionen ska vara rikskansliet tillhanda
senast 31 jan via
motioner2016@naturskyddsforeningen.se
Motioner till länsstämmorna i april ska vara
det reg. kansliet tillhanda senast 29 feb via
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Efter önskemål och behov genomförs kurser i:
 Föreningskunskap – styrelsens arbete och
uppdrag m.m.
 Valberedningsutbildning
 Få nytt liv i föreningsarbetet!
 Medlemsmodellen – medlemsengagemang,
rekrytering och utveckling
 Ekonomi för ideella föreningar – grundkurs
 Sociala medier – opinion & marknadsföring

Gruvboomen i Sverige hot eller möjlighet?
10 feb kl 18.30 Gävle, Baltichuset,
Holmparken 1, Färnebo Folkhögskola
11 feb kl 18.30 Stadsbiblioteket, Falun

Träff för reg. snokare
30-31 jan, Stockholm
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens
barn- och familjeverksamhet. Välkommen till
träff för de som vill ta ett mer regionalt ansvar
för Natursnoksverksamheten. Gävleborg
saknar deltagare men vill gärna ha! Mer info
och anmälan 08-702 65 15, 070-344 44 31,
eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se

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
5-6/2 i Gävle
20/2 i Leksand (intensiv)
19/3 i Örnsköldsvik (intensiv)
7/4 och 14/4 i Sundsvall (intensiv två kvällar)
Ledarutveckling steg 2
1-2/4 i Gävle

SVT-journalisten Arne Müller föreläser om gruvor.

Med tanke på gruvplanerna vid Storsjön:
Sjöar som förgiftas, stora utsläpp av tungmetaller och gruvdammar som rasar. Det
handlar inte om ett fattigt land utan om
problem som finns idag inom den svenska
gruvnäringen.
Arne Müller har under
lång tid följt gruvbranschen och inte
minst miljöfrågorna.
Detta har bland annat
lett fram till böckerna
Smutsiga miljarder och
Norrlandsparadoxen.
Arne analyserar om de stora satsningarna
håller vad de lovar eller leder till nya
besvikelser i redan hårt trängda områden?
Motståndare till den planerade gruvan vid
Vindfall i Storsjön medverkar i Gävle. I Falun
medverkar Anders Gottberg om gruvor i
Dalarna och du kan anmäla dig till en
studiecirkel om gruvor.

Skogsträff, Gävleborg
14 feb kl 10-15, Studiefrämjandet, Gävle
Välkommen på träff för skogsgruppen i
Gävleborg om vårens aktiviteter m.m. Bland
annat medverkar Love Eriksen från
Kronobergs skogsgrupp och berättar om deras
framgångsrika arbete med skogsskydd.

Se kommande inbjudan på Gävleborgs
hemsida och Facebook "Skogsgruppen
Gävleborg". Anmälan till reg. kansliet senast
12 feb. Kontakt: Stig Hammarsten, tel 0705-88
52 43.

Seminarium miljömålet
Levande skogar
24 feb kl 9.30-15, Rankhyttan Dalarna
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen bjuder in till
ett möte för skogssektorn med fokus på
miljökvalitetsmålen och åtgärdsprogram för
Dalarnas miljömål. Lunch ingår.
Anmäl er senast den 10 feb till:
sofia.osterdahl@skogsstyrelsen.se
OBS! ange om ni vill ha någon specialkost!

Rangerkurs
27-28 feb, Hellasgården i Stockholm
Målet är att bilda ett rangerteam i Dalarna som
kan hjälpa till att hitta tecken på illegal jakt
som fällor och åtlar. Kursavgift 1000 kr. Läs
mer på www.antipouchingunit.org

Föreslå miljöpristagare!
Vem/vilka tycker du gjort sig förtjänt av
Naturskyddsföreningens natur/miljöpris i
Gävleborg resp. Dalarna? Maila ditt/dina
förslag, gärna med en kort motivering, till
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Riksupptakt Miljövänliga
Veckan
12-13 mars, Skeppsholmens Folkhögsk, Sthlm
Vad är det vi smetar på oss egentligen? Under
de kommande tre åren ska vi se närmare på
kemikalier i hud- och hårvårdsprodukter, med
fokus på ungdomar.
Under riksupptakten lär vi oss mer om krämer,
schampon och hårfärger. Vi granskar
produkternas baksidor och utforskar
alternativen. Anmäl dig via
http://www.studieframjandet.se/Kurs/stockhol
m/Riksupptakt-Schyssta-produkter-ibadrumssk%C3%A5pet/456105/

Bovarna i badrumsskåpet!

Reg. upptakt inför Miljövänliga Veckan blir
den 1 sept i Borlänge med ett inledande
studiebesök på CCS kl 15. Skriv in i kalendern
redan nu!

Earth Hour
19 mars kl 20.30-21.30
Manifestera för klimatet.
Läs mer på www.wwf.se

Många turer om vargjakten
* 15 dec Naturskyddsföreningen m fl överlagar
vargjaktbeslutet på 46 vargar i fyra län,
däribland Gävleborg och Dalarna
* 18 dec Besked att Naturvårdsverkets beslut
ang. vargjakten får överklagas
* 22 dec Den genetiskt viktiga vargen som
tidigare varit i Härjedalen och Dalarna skjuts
illegalt i Norge.
* 28 dec Licensjakten stoppas
* 29 dec Jaktstoppet hävs
* 3 jan Den första vargen skjut i Lövsjöreviret
* 3 jan Naturskyddsföreningen Västmanland
hoppar av viltförvaltningsdelegationen som
totalt domineras av jägarföreträdare
Skjutna vargar visar sig ha gamla skottskador
av illegal jakt.

Ny skogspolitik
Huvudtalare var Malin Sahlin som är
skogshandläggare på Naturskyddsföreningens
rikskansli.

– Vi vill ha en ny skogspolitik där man ser till
skogens alla värden. Idag vilar alltför mycket
på frivillighet och det finns få möjligheter till
sanktioner. Ett av våra viktigaste förslag är att
lägga lagstiftningen för skogen under
Miljöbalken.
Deltagarna fick ta del av lokala exempel och
se på digitala karthjälpmedel som
www.skog.luben.se och
www.skyddadnatur.naturvardsverket.se
– Vi vill ha många ögon i skogen,
skogsväktare, allmänhet som hojtar till när
de upptäcker avverkningshot, sa Per-Olof
Ericksson från Gävle.
– Vi ska bland annat ha en skogskurs med
Sebastian Kirppu den 7 maj, berättade Stig
Hammarsten. Vi pratade också om
studiecirklar och naturguidning för politiker.
Skogsgruppens arbetsutskott består av: IngaGreta Andersson Alfta/Sandviken, Magnus
Andersson Hudiksvall, Per-Gunnar Jacobsson
Delsbo och Stig Hammarsten från Gävle.
Alla är välkomna att bidra till arbetet för att
skydda fler skogar i länet!
Referat och längre minnesanteckningar från
träffen i Söderhamn finns på http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2015/12/02/lanst
raff-tema-skog-29-nov/

Påverka verkligheten!
Populärast bland önskade utbildningar i
medlemsenkäten var att lära känna naturen
nära, solenergi, Handla Miljövänligt, biologisk
mångfald, jordbruk och mat, kemikalier
och naturguidning.

Det kom upp idéer till studiecirklar om
tillsammansodling i Rättvik, introduktion till
svensk natur för nyanlända, att stärka
nuvarande skogsnätverk/skogsgrupp genom
kurser i avverkningsanmälningar och digitala
kartor, naturvårdskurs för markägare, bevara
våra rovdjur, jord- och skogsbruk i nya former,
inventera ekofrisörer, peppa butiker, planera
inför Miljövänliga Veckan, hållbart boende
samt gruvor.

Mycket god, vegetarisk mat på Lindsberg.
Läs mer på http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2015/12/14/man
ga-ideer-for-att-paverka-verkligheten/

Starta en studiecirkel –
enklare än du kanske tror
Vill du, dina vänner eller din förening lära er
något nytt tillsammans? Eller vill du förmedla
ett intresse eller en kunskap till dina vänner?
Tillsammans kan ni starta en studiecirkel.
En studiecirkel betyder att du och dina vänner
kan träffas och lära er nya saker, med vår
hjälp! För frågor och mer info kontakta
närmaste Studiefrämjarkontor!

Digitala skogsrapporter
Läs rapporterna Ore Skogsrike, tjäder,
Borderland Wilderness om ekoturism m.m.
http://www.rattvik.se/bygga-bo-ochmiljo/naturvard-och-naturomraden/fardigaprojekt.html

Naturmorgon gammelskog
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra
mid=1027&artikel=6301360

Mitt i naturen om skogen
http://www.svtplay.se/klipp/5340418/sebastian
-kirppu-och-naturskogen

Skogen skyddar mot
farliga sjukdomar
http://www.kuriren.nu/nyheter/ny-studieskogen-skyddar-dig-mot-farliga-sjukdomar8633237.aspx

Denise och Maggan fick
välförtjänta miljöpriser

- Sandviks satsning på vätgas.
- Gästrike Ekogas planer på ytterligare
produktion av biogas
- Söderhamn Näras unika småskaliga satsning
på en biogasproduktion i Söderhamn.
- Biogasmack i Borlänge
- Gävle Energis satsning på el- och gasfordon.
- Colabitoil - fabriken för biodiesel som är
under uppförande i Norrsundet. Studiebesök
på fabriksområdet.
- Högskolans forskning på mikrobiell
biodiesel.
Men det bästa sättet är ändå att resa kollektivt,
cykla eller gå där möjligheten finns.
Läs mer på www.biodrivmitt.se och
www.greendriveregion.com

Denise Fahlander, länsordförande i Gävleborg,
fick Gävle kommuns miljöpris
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/denisefahlander-i-hallbarhetens-tjanst och Margareta
Wikström, kretsordförande i Rättvik m.m. fick
Rättviks kommuns miljöpris.

Elbilens tid är här!

Konsumtion i ett socialt
perspektiv
Inspirationsdag för lärande om hållbar
utveckling. Deltagare var pedagoger från
förskola till gymnasium i Gävleborg. Mycket
inspirerande och informerande dag med
föreläsningar och valbara seminarier. Konkreta
exempel från världen och verktyg att nyttja i
lärandesammanhang för en mer hållbar värld.
Denises rapport från seminariet:
http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2016/01/11/inspi
rationsdag-for-larande-om-hallbar-utveckling/

Spelet om fleråriga
grönsaker
Läs om fördelar med elbil, dagens märken,
räckvidd och priser, kommande elbilar,
laddstationer m.m. Du får också veta mer om
hur Falu Energi & Vatten satsar på elbilar och
ladd-infrastruktur.
Rapport från elbils-seminarium 24 nov i Falun:
http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2015/12/03/rapp
ort-fran-elbils-seminarium/

Stora satsningar på
miljödrivmedel i regionen!
Seminarium om hur vi sakta men säkert tar oss
framåt mot det fossilfria samhället. Vi hörde bl
a berättas om;

Förutom att spelet är ett roligt familjekortspel,
fungerar den som pedagogiskt redskap för den
som vill bekanta sig med växterna och dess
ätbara delar. Spelet presenteras och säljs
tillsammans med boken om fleråriga grönsaker
(tidiga, tuffa, tokgoda) på
http://flerårigagrönsaker.stjärnsund.nu/

Ägodela eller konsumism?

Avslutande årsmöte, som endast behandlar,
2015 års verksamhet hålls den 16 mars kl
18.30 i Bollnäs.

Vilda grannar i trädgården!
Föreläsningsturné 2016: Förvandla din
trädgård till en oas för vilda grannar och
ätliga växter!
Läs krönikan:
http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2016/01/06/%ef
%bb%bf%ef%bb%bfagodela-istallet-forkonsumism%ef%bb%bf%ef%bb%bf/

Fladdermöss vid planerad
camping i Nordanstig
http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2015/12/14/fladd
ermoss-vid-planerad-camping-i-nordanstig/

Tranbär i december
Läs naturbetraktelsen: http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2015/12/08/kroni
ka-tranbar-i-december/

Årsmöte Studiefrämjandet
Studiefrämjandet omorganiserar sig och
Distrikt Mitt omfattar numera Dalarna,
Gävleborg, Jämtland och Västernorrlands län.

Permakultur Stjärnsund genomför en
föreläsningsturné i Sverige under 2016 om
vilka fördelar en mångfald av växter, insekter
och djur kan ge i en trädgård, på en innergård
eller i en park och vad du kan göra för att
gynna vilda grannar i din närmiljö. Vi tar även
upp möjligheter att samtidigt odla och skörda
fleråriga ätliga och nyttiga växter från din
trädgård.
Läs mer här: http://stjärnsund.nu/e/7444/

Fossilsparare – nej tack!
Landstinget Dalarna, Mora och Borlänge
kommuner finns bland de som fortfarande
investerar i fossil energi enligt Radio Dalarnas
granskning. Trots att de har miljömål som
säger att de ska jobba för att minska sin
klimatpåverkan. Det avslöjade P4 Dalarna.
Mora kommun har till exempel placerat pengar
i Exxon, väldens största oljebolag, genom sin
fondportfölj.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?pro
gramid=83&grupp=22527&artikel=6303263

Till ordförande i Studiefrämjandet Mitt valdes
Bengt Sundström, även ordförande i
Naturskyddsföreningen Söderhamn.
I verksamhetsplanen nämns bl a att
Studiefrämjandet vill satsa på fler möten med
lokala kretsar där föreningsutveckling kan vara
en metod, erbjuda föreningskunskap och
ledarutveckling, uppdatera lokala
kontaktpersoner, utarbeta utflyktsguider/
naturprogram, initiera verksamhet för
nyanlända om t ex allemansrätten, ge aktivt
stöd till Naturskyddsföreningens nationella
kampanjer, arbeta med integration, ungdomar
och friluftsliv, stödja odlingsgrupper och
Framtidsveckan.
Läs mer på http://gavleborglan.naturskyddsforeningen.se/2016/01/11/rapp
ort-fran-studieframjandets-arsmote/

Spara smart
Vad vill du fylla spargrisen med? Olja och kol
eller vind och sol? De senaste fem åren har
bankerna satsat 7 gånger mer på fossil energi
jämfört med förnybar (vind, sol och geo).
Knappast klimatsmart. Hur vill du att banken
använder dina sparpengar? Var med och
påverka på
http://fairfinanceguide.se/dinosauriebanker/

Naturkraft Gästrikland

Naturkraft Gästrikland är ett samlat utbud av
produkter/aktiviteter som har Naturupplevelser
av egen kraft som tema. Föreningen Naturkraft
Gästrikland har bildats med syfte att
möjliggöra naturupplevelser och härlig motion
för en bred allmänhet – till gagn för dig som
privatperson eller som företagare inom turism.
Läs mer på http://www.naturkraftgestrikland.se med flikar som vandra, paddla,
cykla, rida, flora, fauna och naturens skafferi.

Klimatmanifestationer
Dagen innan klimatmötet i Paris inleddes,
samlades människor på över 2400 platser i 170
länder för att visa sin oro och trycka på
världens beslutsfattare för klimaträttvisa
och omställning till en hållbar värld. I Falun
slöt närmare 500 personer upp på Stora torget.
Tal hölls av representanter för miljörörelsen,
politiska partier, Svenska kyrkan och
Högskolan Dalarna. Fler än 30 organisationer
stod bakom manifestationen.

av den totala konsumtionen och den
miljöbelastning som skapas. Åsa Moberg gick
igenom kärnkraftens historia i Sverige och
hävdade att den aldrig har varit lönsam och
aldrig kommer att bli lönsam, men att staten av
en massa skäl, inledningsvis också militära har
subventionerat utvecklingen av kärnkraft i
Sverige.
Den andra dagen var en forskarkonferens, det
var ganska många deltagare från Sydafrika
troligen som följd av forskarsamarbete. Det var
också forskare från flera andra länder som
Turkiet, USA och Brasilien. Det var ganska
annorlunda vinklingar på miljöfrågorna utifrån
humanistisk forskning och särskilt hur media
påverkar samhällsutvecklingen.
/Denise & Stig

Även i Gävle, Söderhamn och Skattungbyn
hölls manifestationer.

Klimatmanifestationen i Falun

Consuming the environment
Vi deltog på en tvådagars konferens ordnad av
Högskolan i Gävle. Den första dagen var på
svenska med särskilt inbjudna talare, bland
annat Birger Schlaug och Åsa Moberg samt
några som forskat kring miljö och
kommunikation. Det blev en spännande
diskussion där Birger Schlaug tydligt drev
linjen att så länge vi ska ha tillväxt enligt
dagens ekonomiska modell, alltså kapitalism,
så kommer vi aldrig att kunna lösa de stora
miljöproblemen. Grön teknik och ekologisk
konsumtion är bra, men det räcker inte på
långa vägar för att få en tillräcklig minskning

Krets-kalendarium - välkommen att delta
på alla aktiviteter! Detta är endast ett
axplock.
23/1 - SÄTER Vinterfåglar inpå knuten.
Fågelräkning. Samling Åkergatan 11 Säter kl 10-12
Kontaktperson Lena Stigsdotter 070-732 42 70
28/1 - HOFORS/TORSÅKER Natur vid
Stillahavskusten. Våren 2015 gjorde Barbro och
Lennart Risberg en resa längs kusten i norra USA.
Här finns fantastiska regnskogar med barrträd, som
kan bli upp mot 100 m, höga snötäckta berg och

milsvida stränder med en enorm fågelrikedom.
Fågelfaunan i området har en spännvidd från
kolibrier till albatrosser. I kväll får du en
reseberättelse i ord och bilder. Vi bjuder på fika.
Björkhagsskolan kl. 19. 30
5 feb kl 17 MORA Cykelpower + 4 mars, 1 april, 6
maj o s v
Vi manifesterar för ökade satsningar på cykelvägar,
bättre stråk och ökad säkerhet mm. Samling vid
Biblioteket kl 16.30 första fredagen varje månad.
(Martin)
9/2 VÄSTERBERGSLAGEN Medlemsmöte, tema
"Talerätt" med inbjuden talare. Kl. 18 på
Gästgiveriet Ludvika Gammelgård. Vi hälsar gamla
och nya medlemmar välkomna!
14/2 LEKSAND Utflykt till spännande Harpickön.
Utflykterna startar vanligtvis kl 10:00 med samling
vid Kulturhusets parkering i Leksand. Annika
Varghans 076-126 05 08.
14/2 FALUN Årets första Natursnoksträff, tema
snö och spår efter djur. Naturutflykt för barn och
föräldrar. Ta med pulka eller liknande. Vi bjuder på
korv med bröd. Kl 10-12. Samling P till
Rottnebyskogens naturreservat. Kontaktpersoner:
Eva Bååth Holmqvist 070-355 11 98, Karin
Norrlander 070-371 03 89.
21/2 kl 14.00 – AVESTA Årsmöte på ABF med
inledande föredrag om orkidéer i kommunen,
Helena Roininen. Alla är välkomna.
22/2 MORA Årsmöte Mora Bibliotek &
Kulturhus kl. 18.30 – 19.30
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.
Kontaktperson Ulf Jernberg 070-176 37 89
22/2 HANEBO GRILLKVÄLL I
STUGUBACKEN.
Vi grillar och fikar i fullmånens sken. Med lite tur
kan vi få höra några spännande läten från naturen
t.ex. ugglor, vargar m m. Vi träffas vid ICA
parkeringen för samåkning 18:00. Ta med fika och
något att grilla!
Kent 0278 650919 / 0703501992
OBS! Vid dåligt väder ställer vi in!
24/2 FALUN Medlemsmingel
Falukretsen har växt mycket de senaste åren, vi är
en aktiv krets med en bred verksamhet. Vi anordnar
till exempel politiska debatter, föreläsningar,
utflykter till intressanta naturområden och
Natursnokarna (föreningens verksamhet för barn
och föräldrar).
Vi i Falukretsens styrelse är nyfikna på er
medlemmar, nya som gamla! Därför bjuder vi dig
på mingel och middag tillsammans med oss!

Kanske är du sugen på att engagera dig, eller är
bara intresserad av vilka vi är och hur vi jobbar?
Onsdag den 24 februari kl 18.30 träffas vi på
Gamla Elverket (Ölandsg 8) i Falun. Under kvällen
kommer vi att presentera oss själva och föreningens
verksamhet. Det serveras soppa, bröd och kaffe/te.
Evenemanget är gratis, men anmäl dig senast den
16 februari till Christine Riedwyl,
christine.riedwyl.g@falubo.se, eller på telefon 07029 55 160. Välkommen!
25/2 MORA Börja skåda fågel!
Studiecirkel med Lasse Hansson, 070-390 31 25,
hansson.lm@gmail.com
Första träffen inne 25 februari kl 18.30 Tingshuset.
6-7 ggr, mest ute. Kostnad 250 kr inkl. bok
Börja skåda fågel. Anm. senast 18 februari till
leksand@studieframjandet.se 0247-131 35.
2/3 HANEBO ÅRSMÖTE,
NATURSKYDDSFÖRENINGEN HANEBO.
Årsmötet hålls i Lötens Bygdegård, Kilafors
Kl. 19.00 börjar årsmötesförhandlingarna.
Ca. 19:30 allmän pratstund med kaffe/ te med dopp.
Programmet efter fikat ej fastställt. Vi återkommer!
Alla välkomna, även icke medlemmar.
2/3 HOFORS-TORSÅKER Kretsstämma
Stämman är föreningens årsmöte. Till den är du
välkommen med förslag på nya styrelseledamöter.
Vi skulle gärna se en föryngring i styrelsen och en
breddning med någon/några som vill jobba mer
med miljöfrågor. Valberedningens sammankallande
är Gunnie Magnusson, tel 0290-850 47. Du är
också välkommen med förslag och idéer till
verksamheten. Om styrelsen ska kunna ta ställning
till dem behöver föreningens sekreterare Anette
Karvonen Persson ha dem senast 19/2.
Björkhagsskolan kl. 19.
2/3 HOFORS-TORSÅKER Nepal
Nicklas Gustavsson reste under våren 2015 till
Nepal. Det blev mer dramatiskt än han hade tänkt
sig, när en kraftig jordbävning inträffade under
hans vistelse där den 25 april 2015. Nicklas
upplevelse av jordbävningen kommer att
kompletteras med hans bild av landet och dess
natur och kultur. Vi bjuder på fika.
Björkhagsskolan kl. 19.30.
Kontaktperson för föreningens arrangemang:
Barbro Risberg, mobil 076-138 29 00
2/3 SÄTER Ugglekväll i Säter
Vi lyssnar efter ugglor på utvalda ställen kl. 19.00 –
22.00.
8/3 GAGNEF Årsmöte Gagnefsbyns bystuga kl
19.00
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
kommer Stig-Åke Svensson, f d chef för

naturvårdsfrågor på Länsstyrelsen och berättar om
rovdjurssituationen i Dalarna ur Länsstyrelsens
perspektiv till och med vintern 2015. Fika.
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61 590.

Tid: 10.00 – 12.00. Samling på P till
Rottnebyskogens Naturreservat.
Kontaktpersoner: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355
11 98, Karin Norrlander, 070-371 03 89.

9/3 GÄVLE Årsmöte Var? När?

22 mars VOXNADALEN Kretsstämma vid Norra
Skolan Edsbyn, matsalen kl 18.30. Fotograf Kent
Backeby visar bilder.

9/3 MALUNG-SÄLEN Årsmöte på biblioteket i
Malung 18.00
12/3 GAGNEF Ugglekväll Dalviks kvarn, Djurås
kl 19.00
Vindstilla, gnistrande stjärnhimmel, några
minusgrader och full fart i uggleskogen är vad vi
hoppas på. Kom ihåg att ta på varma kläder!
Kontaktpersoner: Bror och Britta Wallbom 070-600
37 88, 070-286 15 05.
12/3 MORA Natursnokarna tema vinter kl 10-13
Vi undersöker is, snö och kyla, leker och gör eld.
Ta med matsäck och varma kläder. Samling vid
Sollerö kyrka kl 10. För hela familjen! I samarbete
med Ett Mora för alla. (Kajsa)
15/3 VÄSTERBERGSLAGEN Årsmöte kl. 18 på
Gästgiveriet Ludvika Gammelgård. Sedvanliga
årsmöteshandlingar, vi bjuder på fika. Välkomna
gamla och nya medlemmar!
Datum ej klart MORA Café Planet: Dela är det nya
äga! Datum och lokal, se Moras hemsida.
Dela, hyra, låna, ge bort, byta och köpa begagnat. I
dokumentärfilmen "Dela är det nya äga" på 23 min
får vi träffa människor som "ägodelar" i Malmö,
Barcelona och London. Hur fungerar det? Hur kan
det utvecklas i framtiden? Hur kan vi göra det i
Mora? Läs mer
på www.naturskyddsforeningen.se/agodela
16/3 SÄTER Kretsstämma kl. 18.30 – 21.00
Plats meddelas senare. Vi bjuder på fika.
Kontaktperson Lena Stigsdotter 070-732 42 70
16/3 BORLÄNGE Årsmöte för kretsen 18.30–
21.00
Café Peace & Love. Vi bjuder på fika.
Kontaktperson: Kristina Homman 0243-184 84
16/3 Studiefrämjandet Gävle-Dala Norr:s
avslutande årsmöte, Bollnäs kl 18.30.
17/3 RÄTTVIK Årsmöte kl 18.30 på
församlingshemmet i Rättvik.
19/3
Årsmöte
Falukretsen
kl
16-18
i
Studiefrämjandets lokal på Magasinsgatan 27 i
Falun. För närmare info se hemisdan.
20/3 – FALUN Natursnokarna. Tema: Träd och
knoppar. Naturutflykt för barn och föräldrar. Ta
med eget fika!

22/3 kl 18.30 - AVESTA Samverkan med
Biblioteket och Vuxenskolan. Föredrag om
Västmanlandsbranden ”Flora och fauna efter
branden”. Föreläsare Jan-Inge Tobiasson,
naturvårdshandläggare, Västmanlands Länsstyrelse.
22/3 MORA Släpp fröerna loss det är vår! Mora
Kulturhus & Bibliotek kl 18.00.
Marie och Gustav Mandelmann berättar om hur de
odlar vackert och gott i samarbete med höns, grisar,
får och mjölkkor och om tillfredställelsen i att
skapa egen elektricitet från vind och sol hemma på
gården Djupadal i byn Rörum på Österlen.
25/3 GAGNEF Vårfågelspaning ICA
Gagnefshallen kl 8.00
Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer
tillbaka. De flesta vårar har vi vid denna ”spaning”
åkt till älven i Insjön, där ofta spännande fåglar
rastar på sin färd norrut. Kontaktperson: Pelle
Florell 0241-61 590.

