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Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   
Detta är ett digitalt nyhetsbrev som kompletterar medlemstidningen Gävle-Dala Natur och syftar till att 

hjälpa dig som medlem att hålla dig uppdaterad på vad som händer inom och ibland även utanför 
föreningen. Vidare fångar det upp de aktiviteter som sker mellan utgivningarna av tidningen. 

 

Kommande aktiviteter 
 

Fröbytardag 

12 mars kl. 13-15, Wij Trädgårdar 

Vi byter frön med varandra och får veta hur vi tar egna frön för att bevara 

mångfald och artrikedom. https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/frobyte-pa-wij-tradgardar-ockelbo-2023-03-12/   
 

Hopp och handling vid klimatkrisen 

14 mars kl. 18, Kulturhuset Orsa & digitalt 
15 mars kl. 17, Stadsbiblioteket Falun 

Föreläsning med klimatpsykologen Kali Andersson. Studiefrämjandet streamar den 

14 mars, se orsa.se/kulturprogram. Faluns evenemang: 
https://www.facebook.com/events/1238099263464313 
 

Omställningskurs: Bortom möjlighetshorisonten 

22 och 29 mars kl. 18-21, digitalt 
Det är stor skillnad mellan vad som behöver göras och vad som görs. Hjälp till att överbrygga 

avståndet. Här är kursen för dig som vill ta initiativ till samtal om lokal omställning med andra 

intresserade av hållbarhetsfrågor, med syfte att engagera och inspirera i arbetet till ett fossilfritt 
samhälle. Kostnadsfritt! Anmäl dig och läs mer via: https://omstallning.net/bortom-

mojlighetshorisonten 
 

Problemet med resurser och grön omställning  
23 mars kl. 18, Mora Kulturhus & Bibliotek 

24 mars, Gysinge 

Den prisbelönte journalisten och författaren Arne Müller 
föreläser i Mora om utmaningen med resursbrist som 

hindrar omställning. Han kommer även till Gysinge i en 

större konferens 24–26 mars. Anmälan till den senast 15 
mars. Läs mer och se hela programmet: 

https://farnebo.se/kurser/nya-berattelser-fran-stad-och-

land/ 
 

Hugga hållbart 

27 mars kl. 18.00-19.30, Stockholm och digitalt 

MILJÖL ordnar en föreläsning om hyggesfritt skogsbruk med Mikael Karlsson som skrivit boken 
Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Fysiskt hålls föreläsningen i Stockholm, men den går även 

att följa digitalt via Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81220112346?pwd=bnFVQ0Q1N3ZabGlKSGRBZjVOUkVyUT09 
 

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Idrottare för Miljön, Ingenjörer för 

Miljön, Gretas Gamlingar och KlimatAktion Stockholm med hjälp av vänligt bistånd från Scandic 

Grand Central. Om du skulle vilja delta fysiskt ska anmälan göras till: per.ribbing@gmail.com  
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Föreläsningsserie Gävle 

30 mars resp. 27 april kl. 18.00, Silvanum, Gävle 

Föreläsningarna är kostnadsfria. Arrangörer är Omställning Gävle, Naturskyddsföreningen Gävle m fl.  
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Botantikkurs för nybörjare 

18 april, digitalt, 7 träffar 

Lär dig mer om vilda blommor. Kostnad 450 kr inklusive boken ”Upptäck 

blommornas värld” och en lupp, sista anmälan 12 mars. Utan material är kostnaden 
300 kr, sista anmälningsdag är 11 april. https://svenskbotanik.se/botanikkurs-for-

nyborjare-2023/  

 

Studiefrämjandets årsmöte med inspiration av Lisa Moraeus 

20 april kl. 17.30 

Platser: Studiefrämjandets lokalkontor i Dalarna (Falun, Leksand, Orsa) och Gävleborg (Bollnäs, 

Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal, Gävle, Sandviken)  
 

Matigt fika finns på plats från kl. 16.30. Årsmötesdeltagarna kopplas upp 

från varje lokalkontor via Teams.  
 

I direkt samband med årsmötet bjuder Studiefrämjandet Mitt på föreläsning 

med Lisa Moraeus i ämnet ” Ideellt och hållbart engagemang, motivation och 

drivkrafter”. Rekommenderas! 
Anmälan till sylvia.gutierrez@studieframjandet.se senast  

28 mars. Frågor? Gävleborg: Agneta Sundgren 070-667 17 97, Dalarna: 

Marianne Sellner 076-778 60 70 

 
Klädbytardagen 

22 april Falun, Borlänge, Smedjebacken, Mora, Orsa, Delsbo 

23 april har Gävle i sin tur Prylbytardag i Gasklockorna. 
 

Läs mer via: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fornya-garderoben-miljovanligt-pa-

kladbytardagen/  
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Länsstämma Dalarna 

23 april kl. 9.30-15.30, Sjöviks folkhögskola, Avesta  

Kom till vackra Sjövik https://www.sjovik.eu/ och gör din röst hörd 
om länsförbundets kommande verksamhet och vilka som ska sitta i 

styrelsen. Handlingarna visas digitalt under stämman och läggs 

stadgeenligt ut på hemsidan. Utdelning av miljöpriser och 
utomhusöverraskning står också på programmet. Anmälan senast 1 

april via: https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-

dig/kalender/lansstamma-dalarna-folkarna-2023-04-23/  

För ytterligare information kontakta, Jenny Olsson, 070-292 16 36 
 

Skogens svampar, hur de påverkas av skogsbruk och vad hyggesfria metoder kan göra för 

skillnad 

24 april kl. 19.00-20.30, Digitalt 

Föreläsare, Anders Dahlberg är Professor i mykologi vid SLU och har skrivit boken Svamparnas 

förunderliga liv som nyligen gavs ut på Natur och Kultur. 
Kostnad: 250 kr (inkl. moms). Kostnadsfri avbokning kan göras fram till 3 dagar före webbinariet. 

Anmälan görs via: https://plockhugget.se/kurser/  

Frågor: Annevi Sjöberg, 073-362 25 09, annevi@plockhugget.se  

 
Odla ätbart överallt  

26 april kl. 18, Mora Kulturhus & Bibliotek 

Inspireras av skogen till en flerårig, varierad, lättskött och ätbar trädgård. Föreläsning 
av Philipp Weiss, författare till bl.a. Skogsträdgården och Nötodlarens handbok.  

 

Flora- och faunavårdskonferensen  

26–27 april, Uppsala alt. digitalt 

Temat i år är ”Den gröna ryggraden – om EU och svensk naturvård”. Kostnad: 1063 kr på plats resp. 

875 kr för digitalt deltagande. Om anmälan efter 2 april kostar det 1500 kr på plats för privatpersoner. 

https://www.artdatabanken.se/det-har-gor-vi/flora-och-faunavardskonferensen/  
 

 

 
 

 

 

 
Länsstämma Gävleborg 

29 april kl. 11-16, Trolska skogen Mellanfjärden 
Vi hälsar dig och hela familjen välkomna att uppleva det fantastiska sagolandet 
Trolska skogen, se https://www.trolskaskogen.se/ Kom och gör din röst hörd om 

kommande verksamhet, vilka som ska sitta i länsförbundets styrelse m.m. 

Anmälan senast 21 april. Handlingar och anmälningslänk se webben: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/lansstamma-i-

trolska-skogen-jattendal-2023-04-29/ 

För ytterligare information kontakta Lillian, 070-273 91 55 Vi ses i skogen! ;-) 
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Artiklar 
 

Pop-up Återbruksgalleria i Gävle – Vilken enastående idé! 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/01/26/pop-up-aterbruksgalleria-i-gavle-vilken-
enastaende-ide/ 
 

”Hitta ut” med natur- och kulturinfo sprider sig i Sverige 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/02/25/hitta-ut-med-naturinfo-sprider-sig-over-landet/ 
 

Gå med i grupp för ängssvampar, Hälsingland  

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/03/09/utbildning-och-inventering-av-
angssvampar/ 

 

Rapporter 
 

Naturlagen - föreläsning med Pella Thiel 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/01/28/naturlagen-om-naturens-rattigheter-och-

manniskans-mojligheter/ 
 

Strålande spårningskurs i Gyllbergen gav mersmak 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/02/07/stralande-sparningskurs-i-

gyllbergen-gav-mersmak/ 
 

Skogsträff och kurser utanför Falun  

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/03/09/skogstraff-och-kurser-pa-
lindsberg/ 

 

Klimatpsykologi 

Inspelad föreläsning Klimatpsykologi Studiefrämjandet har tagit fram planer för studiecirklar. Läs mer 
på https://www.studieframjandet.se/klimatpsykologi/ Där finns även en annan variant av föreläsningen.  

 

Inspirerande föreningsdag om engagemang  

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/02/22/drivkrafter-

for-engagemang/  
 

Ny chans att höra Lisa Moraeus på Studiefrämjandets årsmöte 20 april, 

se sid. 2.   

 

 

PSST! 
Du vet väl att både Dalarna och Gävleborg finns på Facebook, Youtube och Instagram. På Instagram 

har länsförbunden ett gemensamt konto, leta efter: region_gavleborg_dalarna!  

 

mailto:kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/01/26/pop-up-aterbruksgalleria-i-gavle-vilken-enastaende-ide/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/01/26/pop-up-aterbruksgalleria-i-gavle-vilken-enastaende-ide/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/02/25/hitta-ut-med-naturinfo-sprider-sig-over-landet/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/03/09/utbildning-och-inventering-av-angssvampar/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/03/09/utbildning-och-inventering-av-angssvampar/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/01/28/naturlagen-om-naturens-rattigheter-och-manniskans-mojligheter/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/01/28/naturlagen-om-naturens-rattigheter-och-manniskans-mojligheter/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/02/07/stralande-sparningskurs-i-gyllbergen-gav-mersmak/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/02/07/stralande-sparningskurs-i-gyllbergen-gav-mersmak/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/03/09/skogstraff-och-kurser-pa-lindsberg/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2023/03/09/skogstraff-och-kurser-pa-lindsberg/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/11/30/inspelad-forelasning-klimatpsykologi/
https://www.studieframjandet.se/klimatpsykologi/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/02/22/drivkrafter-for-engagemang/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2023/02/22/drivkrafter-for-engagemang/


                        mars-april 2023 
 

_____________________________________________________________________________________________________  

Naturskyddsföreningen Kansli Gävle-Dala, Strandgatan 10, 792 30 Mora 

070-273 91 55 (Lillian) kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 

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

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

Kretsaktiviteter 
 

DALARNA 

13/3 BORLÄNGE Årsmöte för kretsen på Matjes Emils Gård kl. 18. Avslutas med föredrag av Klaus 
Lorenz om solenergi. 
 

14/3 GAGNEF Årsmöte i bystugan Gagnefsbyn kl. 19 med bildvisning och fika! Kontaktperson: Pelle 
Florell, 070-328 23 83 
 

21/3 RÄTTVIK Årsmöte kl. 18.30 i Församlingshemmet, efter årsmötet berättar Magnus Holmén om 
och visar bilder från den expedition till Norra ishavet med isbrytaren Oden som han var med på hösten 
2018. Semlor serveras på sedvanligt vis. Kontaktperson: Margareta Wikström, 070-668 7146 
 

23/3 MORA Problemet med resurser och grön omställning. Föreläsning av Arne Müller på Mora 
Kulturhus & bibliotek kl. 18. Kontaktperson: Sonja 070-241 42 68 
 

26/3 AVESTA Årsmöte kl. 16 i ABF:s lokaler i Avesta innan årsmötet, kl. 15 håller Linda Petersson från 
Naturskyddsföreningens rikskansli föredrag om föreningens projekt Vitryggig hackspett. 
 

27/3 FALUN Årsmöte kl. 18 i Studiefrämjandets lokaler på Magasinsgatan 27! 
 

14/4 BORLÄNGE (prel.) Fagning av Tures Äng i Tuna Hästberg. Kontaktperson: Anders Janols, 070-651 
92 13 Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet. 
 

18/4 AVESTA Kl. 18.30 Håller Henrik Thomke, Nedre Dalälvens intresseförening föredrag om 
”Nationella omprövningen av vattenkraftens miljövillkor” på Biblioteket i Avesta 
  

22/4 BORLÄNGE Klädbytardag på Liljegården. 
Inlämning kl. 10–12 och utlämning kl. 13–15 anordnas tillsammans med Jordens Vänner, ABF, Röda 
Korset och Equmeniakyrkan. 
 

22/4 ORSA Klädbytardag i samarbete med bytesbutiken i Hansesgården Skattungbyn kl. 11–14. 
Parkering vid majstången. Kontaktperson: Birgitta BQ, 076‑786 21 50 
 

22/4 MORA Klädbytardag Mora Folkhögskola kl. 11–14. Inlämning 20–21/4 kl. 16–18 eller lördag. 
Max 10 st. Fika finns. Kontaktpersoner: Berit 0250‑942 42, Jessica 0250‑942 44 
 

22/4 FALUN Klädbytardagen i Kristineskolans gymnastiksal, kl. 11.30–13.30. Inlämning på fredag 21/4 
kl. 16–17.30, samt lördag kl. 10–11. Max 5 fina och rena plagg, skor och accessoarer. Inga barnkläder, 
men gärna herrkläder! Sara från Remade är där med sin symaskin och hjälper till med små ändringar 
och inspirerar till återbruk. Falu Bilpool visar upp sig utanför. Kontaktperson: Christine, 070‑29 55 160 
 

22/4VÄSTERBERGSLAGEN Klädbytardag i Smedjebackens Folkets Hus. Lämna ca 10 st rena och 
fräscha plagg och få tillfälle att byta till dig lika många. Inlämning kl. 11–12 och uthämtning från kl. 13. 
Kontaktperson: Monika Utter, 070‑581 34 
 

23/4 AVESTA Länsstämma. Anmälan senast 1 april, för mer information se: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/lansstamma-dalarna-folkarna-2023-
04-23/  
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Natursnokarna Falun 
19 mars Tema: Pyssel i naturen 

Det finns mycket man kan göra med det man hittar i naturen. Vi tillverkar trollspön, 

kottedjur, prydnader till påskriset m.m. Och leker förstås. Ta med eget fika! 
 

23 april Tema: Fåglar 

Nu har många flyttfåglar kommit tillbaka till Sverige. Vi kollar vilka, hur de ser ut och hur de låter. De 

som vi ser året runt får vara med på en skattjakt. Tag med kikare om du har. Tag också med eget fika! 
 

28 maj Tema: Arter 

Nu börjar blommorna slå ut och insekterna jobbar för fullt. Vilka känner du igen? Vi lär oss namnen på 

några nya. Du kan också ta Naturfalken! Tag med eget fika! 
 

Vi träffas kl. 10.00 ovanför P till Rottneby Naturreservat och håller på till kl. 12.00. Välkomna!  

Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49 

 
 

 

 

GÄVLEBORG 

GÄVLE:  

Natursnokarna träffas på förmiddagen sista söndagen i månaden. Se mer information på Facebook 

Natursnokar i Gävle och Naturskyddsföreningen Gävles hemsida. Kontaktperson: Åsa Larsson 
asa.l.larsson@gmail.com 
 

Fortsatta klimataktioner på fredagar kl. 12.00 – 13.00 på Rådhustorget tillsammans med Gretas 

Gamlingar. 
 

Naturvandringar på torsdagar udda veckor kl. 10. Anmälan och info: P-O Erickson, 073-035 85 42 

Gävlekretsen ska dessutom ha Rädda Bina-aktiviteter vid olika sammankomster under våren och är 

pilotgrupp i Världens Längsta Blomsteräng och planerar tillsammans med kommunen. 
 

13/3 GÄVLE Inneträff för cykelintresserade i Gävle, kvällstid. Cykelköket Gävle, Fjärde Tvärgatan 55. 
Mer info FB-sidan och Studiefrämjandet Gävle.  
 

16/3 VOXNADALEN Årsmöte. Pingstkyrkan i Edsbyn kl. 18.30. Vi bjuder på smörgås. 
 

17/3 NORDANSTIG Uggle-exkursion Samling: ICA Starks Harmånger kl. 19, även brandstationen 
Jättendal. Varma kläder och bra på fötterna rekommenderas. Eget fika och/eller grillkorv, vi gör upp 
eld på lämplig plats. Kontakt: Torsten Hansson 070-265 70 44, Johan Myhrer 070-243 15 33 
 

19/3 BOLLNÄS Årsmöte. Studiefrämjandet i Bollnäs, Vågg. 9, kl. 18. Vi bjuder på kaffe! Välkomna! 
 

19/3 SANDVIKEN Ugglesafari, kl. 16.30 Lindövallen i Norrsundet. Förhoppningsvis får vi höra 
sparvuggla och kattuggla. Samling på idrottsplatsen Lindövallens p-plats. Ta gärna med matsäck och 
kikare. Guide och anordnare Åsa Fällgren 072-203 33 66 
 

21/3 VOXNADALEN Kvällsutflykt. Vi lyssnar på kvällens ljud i skogen, kanske får vi höra ugglor! Samling 
Norra Torget i Edsbyn kl. 19. Kontakt: Hans Jonsson, 070 367 27 09. 
 

22/3 GÄVLE Årsmöte 22/3 kl. 18-20 på Studiefrämjandet, Norra Köpmang. 12, Stora salen. 
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22/3 SÖDERHAMN Årsmöte med fika och bildvisning av Alf Pallin ”Lite svamp, lite natur och 
naturvård”. Vi ses på Studiefrämjandet, Källg. 9, kl. 18. Synpunkter på föreningens verksamhet kan 
lämnas till soderhamn@naturskyddsforeningen.se Christina Åström 070-202 47 32. Dokument till 
årsmötet läggs på hemsidan fr o m 15 februari, https://soderhamn.naturskyddsforeningen.se  
 

25/3 GÄVLE Emil Jensen på Centralteatern. Musik och poesi och annat skoj om biologisk mångfald. 
Biljettlänkar och info på www.emiljensen.se  
 

25/3 NORDANSTIG Kretsstämma på Lönnbergskolan kl. 14. Kontakt: Erling Selling, 070-344 08 76 
 

26/3 OCKELBO Workshop – Miljövänlig hudvård med Ockelbo bi kl. 14-17 Wij Trädgårdar 
https://www.facebook.com/events/905188160909486/?acontext=%7B%22event_action_history%22
%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D  
 

April/maj SÖDERHAMN Öppet vid Ålsjön, vissa helger under våren i samarbete med Fågelklubben. 
Utställning i den nyaste stugan med foton från Ålsjön och fika-försäljning. Om du har foton från Ålsjön 
som du vill dela med dig av och gärna en berättelse om bilden och upplevelsen så hör av dig till 
Christina Åström, 070-202 47 32 eller soderhamn@naturskyddsforeningen.se    
 

6/4 SANDVIKEN "Pollinatörer i Gästrikland. Vilka vildbin och andra steklar är speciella för Gästrikland?" 
Ett föredrag om vilka arter som trivs i skogen, odlingslandskapet, kustmiljöer och i tätortsnära miljöer. 
Vi lär oss några arter och pratar om vad man kan göra för att gynna insekter. Magnus Stenmark visar 
bilder och berättar. kl. 19-20 i Studiefrämjandets lokal Sandviken. Kul om vi kan träffas ca kl. 18.30 och 
hinna heja på varandra. Kontaktperson: Lotta Delin, 073-069 66 44 
 

GÄVLEBORG Ev. i april men datum och ort är inte bestämt ännu. Helena Eld chef för 
skogsförvaltningen i Uppsala Stift berättar om kyrkans skogsbruk i någon av kyrkans skogar i vårt län. 
Kontaktperson: Nils-Gunnar Kempe, 070-376 60 22 
 

22/4 SÖDERHAMN Vandring runt Ormberg i Trönö. Vandringen går genom gammal tallskog med över 
250 år gamla tallar. Vi hälsar på en tall som är konstaterat minst 375 år gammal. Har vi tur kan vi se 
den rödlistade vedsvampen Vintertagging, som indikerar höga biologiska värden i skogen. Vi går på en 
stig över själva berget bestående av hällmarker och följer en skogsbilväg tillbaka till bilarna. Sträckan 
är 6–6,5 km. Guide på turen är Alf Pallin. Samling kl.10 Trönö centrum, mitt emot kyrkan, vid bystugan, 
Lertagsvägen 1, Trönödal. Kontakt: Christina Åström, 070-202 47 32 eller Alf Pallin, 070-247 44 20 
 

29/4 NORDANSTIG Länsstämma. Anmälan senast 21 april, se gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se 
 

Riksaktiviteter 
Samlingssida om lokal påverkan: https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/paverka-lokalt/ 
 

MARS 

16/3 Digital träff: Operation: Rädda bina med globala perspektiv, Globala nätverket och Operation: 

Rädda bina 

20/3 Webbinarium: Världens längsta blomsteräng – för kommuner 
23/3 Webbinarium om lokal påverkan: erfarenhetsutbyte, tips och tricks 

29/3 Webbinarium: Kom igång med lokal påverkan 

30/3 Digital utbildning: Lär dig om Naturfalken 

31/3 Anmälan öppnar till Forskningsresan 2023 

31/3 Sista dag att nominera personer till utmärkelsen Silverfalken 
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Riksaktiviteter forts. 
APRIL 

1/4 Digital Natursnoksledarutbildning (grundutbildning), del 1 av 2 

15/4 Digital Natursnoksledarutbildning (grundutbildning), del 1 av 2 
17/4–4/6 Kampanj: Operation: Rädda bina 2023 

18/4 Digital utbildning: Lär dig om Naturfalken 

20/4 Digital föreläsning och workshop: Lär dig mer om PFAS och påverka EU för bättre lagstiftning, 

Kemikaliegruppen i Stockholms Naturskyddsförening 
22/4 Klädbytardagen 2023 

22/4 Natursnoksledarutbildning utomhus i Kristianstad (grundutbildning), del 2 av 2 

26/4 Digital träff för natursnoksledare, tema: att hjälpa naturen 
27/4 Digital träff: Spaning i den dagsaktuella politiken, med Naturskyddsföreningens generalsekreterare 

och ordförande 

 
MAJ 

2/5 Riksstyrelsemöte 

6/5 Natursnoksledarutbildning utomhus i Luleå (grundutbildning), del 2 av 2 

6–7/5 Mat och mark för mångfald – temahelg jordbruk med riksupptakt för Miljövänliga veckan, 
Stockholm 

10/5 Digital informationsträff om Natursnokarna för förtroendevalda 

22/5 Biologiska mångfaldens dag 
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