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Hej!  

Mycket händer i vår förening och här kommer en del aktuellt  
 

Kretsarnas guldkorn 

Kretsträff söndagen 22:a februari kl 10-16 
Vi vill bjuda in till en dag där vi firar, gläds, 
reflekterar och framför allt delar med 
varandra allt det goda arbete som görs i 
kretsarna runt om i Örebro län. Alla 
medlemmar är välkomna!  
Läs mer här 

Ungdomsprojekt - Ute 

tillsammans 

Naturskyddsföreningen i Örebro län, 
Närkes Ornitologiska Förening och Örebro 
läns Botaniska Sällskap anordnar i vår en 
aktivitet som vi kallar Ute tillsammans. 
Avsikten är att ungdomar under trevliga 
former skall lära känna Närkes fina natur. 
Vi har plats för tio ungdomar i åldern 12 – 
17 år. Den första träffen hålls den 4 mars 
klockan 1700 in Föreningarnas hus, 
Slottsgatan 13A i Örebro.  
Läs mer  här 

Länsstämma 

Länsstämman kommer att hållas i 
Hällefors kommun 26 april 2015. 
Nomineringar till förtroendeuppdrag och 
motioner skickas till 
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 

 
Styrelsemöten i 
Naturskyddsföreningen i Örebro län 2015: 
9 februari (telefon), 12 mars , 9 april 
(telefon) 

Öppet hus torsdag 5 februari  

Från och med 1 januari 2015 är vårt kansli 
ett regionalt kansli tillsammans med 
Naturskyddsföreningen i Värmlands län. 
Vi finns i Föreningarnas hus i Örebro.  
Vi vill skapa en mötesplats för natur- och 
miljöintresserade, så titta gärna in. 
 
På torsdag är det öppet hus i Föreningarnas 
hus kl 15-17 och invigning med underhållning 
kl 17 i caféet. Vi kommer att bjuda på 
fågelmat. 

Vårens naturguidningar och 

andra uteaktiviteter  

En massa skoj att följa med på runt om i 
länet hittar du på www.hopajola.se 
Programmet kommer även med i Sveriges 

Natur nr 1 2015 

Vindkraft – på rätt plats 
Länsförbundet driver med David Tverling i 

spetsen, att det inte ska byggas någon 

vindkraft på Vargavidderna och Rankemossen 

i Skagershultsområdet.  Läs NA här  

Övriga intressanta datum: 
Framtidsforum. lördag 28 feb på 
Kvinnerstaskolan.  Se inbjudan här 
v 40Miljövänliga veckan i hela landet 
& Framtidsvecka  i Örebro län 

 

Välkommen att vara med!

_________________________________________________ 

Naturskyddsföreningen Örebro län  

Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro 

072-546 01 06 

kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 

www.orebrolan.naturskyddsforeningen.se 
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