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Trädgård & Uterum

12-13 maj Tällberg
Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen Dalarna har en monter på trädgårdsmässan. Vill du
hjälpa till? Kontakta marianne.sellner@studieframjandet.se

#väljnaturen

In med naturen i valdebatten! Läs hela debattartikeln på https://dalarna.naturskyddsforeningen.
se/2018/05/05/in-med-naturen-i-valdebatten/
Tre kretsar bjuder in till politikersamtal:
• Falun 17 maj kl 18.30. Inleds med föreställningen Grismanifestet på Gamla Elverket https://falun.
naturskyddsforeningen.se/2018/04/28/grismanifestet/ Inträde 50 kr.
• Borlänge 23 maj kl 18. Medverkan av David Jonstad och Mattias Ahlstedt på 2047 Science Center
(Framtidsmuséet) https://www.facebook.com/events/477061639362865/
• Mora 24 maj kl 18. Med Kåre Olsson på Andreasgården.
Fråga lokala politiker om natur och miljö i Mittmedias kampanj #kandulova Alla kan bidra!
Kort referat från val-workshopen i Gävleborg: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.
se/2018/04/09/workshop-infor-valet/ Metodkit och en massa tips för politisk påverkan finns på
www.naturkontakt.se

Kurs i Floraväkteri och Artportalen

19-20 maj Sandviken
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/kurs-i-floravakteri-och-artportalen-0
Anmälan senast 13 maj via http://alturl.com/baos4

Gratis naturguidning för nyanlända

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/05/08/erbjudande-om-gratis-naturguidning-for-nyanlanda/

Turné för biologisk mångfald

Totalt ca 300 personer i Gävle-Dala fick lyssna till Rebecka LeMoines föreläsning live. Ännu fler fick
läsa i tidningen eller höra på radion om hennes arbete för bevarandet av arter.
Läs referat: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/05/06/biolmangfaldrebecka/

Biologiska Mångfaldens Dag

22 maj och veckan omkring firar vi Biologiska mångfaldens dag ordentligt. Här har vi samlat arrangemangen länsvis:
Gävleborg: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/05/07/biologiska-mangfaldens-dag-vecka/
Dalarna: https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/05/07/biologiska-mangfaldens-dag-vecka/
Läs mer på www.biomfdag.se

Bioblitz

26 maj Långsjön, Borlänge
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/bioblitz-langsjon-i-borlange
https://bioblitzdalarna.wordpress.com/

Natursnoksledarkurs

26-27 maj Stjärnsund, Hedemora
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/ledarkurs-natursnokar-stjarnsund-0
Anmälan senast 18 maj via https://naturskyddsforeningen.wufoo.eu/forms/x1fmu8kc0dpmgzc/

Naturnatten 5 juni

Välkommen ut och njut av försommarnatten!
Gävleborg: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/05/07/naturnatten-5-juni-4/
Dalarna: https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/05/07/naturnatten-5-juni-4/

Stora Lupinbekämpar-dagen 6 juni

Hjälp till att ta bort lupiner för blommor och bin. Delta på din nivå.
https://www.facebook.com/events/162830674413059/

Naturfest

15 juni, Uppsala
Dagen innan riksstämman fylls Parksnäckan av engagemang. Du kan delta och var med och skapa
innehållet!
Reg kansli Gävle-Dala deltar bl a med en utställning om alla kretsar och säljer skogsböcker.
https://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/05/03/tips-till-alla-kretsaktiva-infor-uppsala-naturfest-15-6/
https://www.facebook.com/events/736522633404170/

Riksstämman

16-17 juni, Uppsala
Anmälan (senast 31 maj) och praktisk info: https://riksstamma.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/all-praktisk-information-till-riksstamman-2018/
Alla handlingar, som motionerna och framtidsstrategin, finns på https://riksstamma.naturkontakt.
naturskyddsforeningen.se/stammohandlingarna-ar-har-2018/

Länsstämma Gävleborg

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/04/09/carolina-kluft-besokte-lansstamman/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/04/10/nya-styrelsen/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/04/10/natur-och-miljopriset-till-skogsentusiast/

Länsstämma Dalarna

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/referat-lansstamman-i-alvdalen/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/lansforbundets-nya-styrelse-2/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/miljopriser-till-insektsguru-och-vattenkampe-svikarpriset-till-sveaskog/

Här kan du tanka fossilfritt i Gävle-Dala

http://biodrivmitt.se/tanka-och-ladda-fossilfritt

Vargen i Skandinavien, referat forskarföreläsning

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/05/03/vargen-i-skandinavien-referat-forskarforelasning/

Tillverka ditt eget lieorv

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/05/02/tillverka-ditt-eget-lieorv/

Kretsen i Österfärnebo nystartar!

• Filmvisning The Borneo Case 22 maj kl 19
• Årsmöte 7 juni kl 19
Båda arr. på Gamla prästgården (gula huset) Färnebo folkhögskola

Bli omställningspilot och starta resan mot ett mer hållbart liv och samhälle

Vill du leva ett annat liv och se en förändring i samhället? Under ett år samlar du på dig de kunskaper och verktyg som behövs för att ställa om livet och samhället till mer ekologiskt, rättvist och
hållbart. Du får jobba med händerna och huvudet: odla ekologiskt, konstruera och reparera, installera solceller samtidigt som du fördjupar dina kunskaper om hur demokratisk energi och lokal ekonomi fungerar.
Läs mer och anmäl dig till Omställningspiloterna hos Färnebo folkhögskola. http://farnebo.se/kurser/kommande-kurser/omstallningspiloterna/

Läs mer i Gävle-Dala Natur

Ännu fler aktiviteter i kretsarna hittar du i förra numret av Gävle-Dala Natur
se https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/04/06/nytt-nummer-av-gavle-dala-natur-7/

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

www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna

Naturskyddsföreningen Kansli Gävle-Dala
Adress

Verksamhetsutv.

Telefon

E-post

Hemsidor

Strandg. 10
792 30 Mora

Lillian Lundin Stöt
Bitte Bergvall

070-273 91 55
0703-62 44 80

kansli.gavledala@naturskyddsföreningen.se

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

