Medlemsbrev 6 maj 2016

Hej medlemmar i Naturskyddsföreningen i Örebro län!
Nu är våren här och det är full fart i naturen och i föreningen. Många roliga utflykter kan man hitta i
de lokala kretsarnas program. Länk till kretsarna hittar ni på vår hemsida
orebrolan.naturskyddsforeningen.se många fina utflykter ser ni
även på hopajola.se t.ex. på lördag 7 maj är det vandring och
fagning i Dansarbacken, Kaljoxadalen.
Och för er som är lite yngre (12-25 år), på lördag 14 maj har
Fältbiologerna en utflykt till Kvismaren. Anmäl dig till
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se, du vill följa med, eller
om du kan hjälpa till att skjutsa. Läs mer här

Naturens hus firar 10-års jubileum 15 maj
Naturskyddsföreningen kommer att finnas på
plats med bokbord och Natursnokslekar.
Läs mer på Örebro kommuns hemsida.
Ny kemikaliegrupp i länet!
Nu har vi haft lite studiecirklar och går vidare
med att starta upp en kemikaliegrupp.
Där vill vi öka medvetenheten och minska
exponeringen för farliga kemikalier i vår
vardagsmiljö.
Vi ses den 30/5 klockan 18.00 på
föreningarnas hus.
Var med och påverka du också!

Riksstämman 18-19 juni i Norrköping
Alla medlemmar är välkomna på stämman
Läs mer om den här. Torsdagen den 9 juni
träffas de som vill diskutera årets motioner på
kanslite, kl 18.00.
I slutet av april hade vi länsstämma
En trevlig tillställning som avslutades med en
vandring i naturreservatet Rävåskullen som
ligger mitt i Karlskoga. Tänk vilka pärlor det
finns i våra kommuner. Stort tack till Ingela
och övriga styrelsen som under många år har
varit engagerade i länsförbundets styrelse och
tack Uno och Hans som guidade oss i
Karlskoga. Och så vill jag hälsa nya styrelsen
välkomna.

Varmt välkomna önskar Mina & Sarah
mina.almroth@hotmail.com
Tillgängliga guidningar.
Följ med på guidningar som passar för både
gående och rullstolsburna, synnedsatta och
seende.
Hopajola driver tillsammans med Vilt- och
naturvårdskommittén, Neuroförbundet och
DHR ett projekt som syftar till att visa upp våra
tillgänghetsanpassade naturområden.
Under våren och sommaren anordnas
naturguidningar anpassade även för den som
t ex sitter i rullstol. Guidningarna sker i lugnt
tempo, men det kan vara bra att ha med en
"påputtare". Läs mer på hopajola.se.

På bilden vår nya styrelse, från vänster Sarah
Nilsson, Ankie Rauséus, Margareta Widell,
Rune Torstensson, Anna-Lena Christiansson,
Mina Almroth (ordförande) och Silke Frank

Vänliga hälsningar Kajsa Grebäck
Verksamhetsutvecklare
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