Vi måste bara få berätta...
Aktuellt i kretsarna

Just nu händer det mycket i Naturskyddsföreningen och Hopajola i
länet. Det känns liksom som om vi skakat och skakat i flera år och så plötsligt
kommer all ketchup på samma gång! Ett envist arbete har gett resultat helt
enkelt och vi bara längtar efter att få berätta det för er. Vi behöver hela tiden bli
fler natur- och miljöhjältar. Inspireras och häng med i något av projekten som vi
har på gång. Vi ser fram emot att träffa er alla i något sammanhang framöver.
Åsa Wistrand & Kajsa Grebäck,
Hopajolas & Naturskyddsföreningens kansli

Askersund: Frågorna runt Vätterns
vatten engagerar kretsen och ”Vi som bor
här” ett samarbetet med Riksteaterföreningen.

Degerfors: Tyngdpunkten ligger på praktiskt
naturvårdsarbete, bl.a. i Fasaskogen.
Hallsberg: Jobbar aktivt med skydd av mosippan i Hallsberg och sköter om naturreservatet
Broby äng.
Hällefors: Upplevelserika naturutflykter.
Karlskoga: Fjärils- och humleträdgården är
nu en samlingsplats för fjärilar, humlor och
människor dit alla är välkomna.
Kumla: Arbetar med att försöka återfå
backsippan i Kumla kommun samt också
få till några nya reservat i kommunen. I
övrigt försöker vi öka kunskapen hos föreningsmedlemmarna i olika naturvårdsfrågor och då i synnerhet i vatten
och botanik samt “Handla miljövänligt”.

Laxå: Länets nykomling som krets som jobbar
hårt med buffertzon Tiveden och skogsfrågan.
Lindesberg: Kretsen jobbar med stadsodling
och att skydda Kyrkberget, en skog mitt i staden.
Nora: Skapar en skogsträdgård på Gyttorps
skolan. Har aktiviteter för alla åldrar på
torsdagar under sommaren. 12 augusti visas genbanken på Alntorps Ö och skolträdgården.
Västernärke: Har aktiviteter kring Hälsa och
Natur, ett Bi och fjärilsprojekt och arrangerar en
Ängsfestival 12 augusti.
Örebro: Är med i Nätverket NÅL som
har en vision om en hållbar framtid där
människor möts, ägodelar, återbrukar,
skapar, lär och inspirerar varandra. Under
hösten 2017 ordnar de tre workshops.

Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro
orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
natur@hopajola.se
072-546 01 05, 072-546 01 06

Skogsgruppen

Kemikaliegruppen

Naturskyddsföreningens skogsgrupp har blivit beviljade medel
från LONA för ett treårigt projekt för att arbeta mer med skogsfrågor. David Tverling är samordnare för projektet som kommer
att handla om inventering, utbildning, författarträffar och dialogmöten.Vill du vara med en skogsgruppen? Kontakta
skogsgruppen.orebrolan@naturskyddsforeningen.se

Förra året drog en kemikaliegrupp
igång i länet. Man vill jobba med
giftfria förskolor och kemikalier i
hudvårdsprodukter vilket även är
temat under årets miljövänliga vecka.
Upptakt inför miljövänliga veckan är
26 augusti i Örebro. Skriv till kansli.
orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se om du vill engagera dig i
kemikaliegruppen

Örebro läns naturguider

Nätverket Örebro läns naturguider
består av ideella och professionella
naturguider i Örebro län. Genom nätverket delar vi med oss av kunskap,
möts och tar åt oss guideuppdrag från
allmänheten. Vi vill gärna bli fler.
Gå gärna utbildningen ”grunden”
16-17 september och bli en av oss.
Skriv till natur@hopajola.se

Regional utbildning för naturguider på flera språk
Örebro kommun, Naturskyddsföreningen och Hopajola
har blivit beviljade projektbidrag från LONA för att utbilda
fler naturguider på olika språk. Det är ett flerårigt projekt
och kommer att involvera de befintliga naturguiderna i
länet samt de ideella krafterna som finns ute i föreningerna
i kommunerna. Genom denna utbildningssatsning vill vi
ta vara på deras kompetens och utbilda fler guider som kan
olika språk ute i de andra kommunerna. Antonios Hanna
och Adil Sadiku, som utbildat sig till naturguider genom
ett tidigare projekt och är anställda som naturvägledare i
Örebro kommun kommer att leda utbildningarna tillsammans med Kajsa Grebäck. Hör av dig om du vill vara med.

Uteteket.se ny hemsida för ägodela
Vi behöver tänka om och förändra vårt beteende för
att leva på ett mer hållbart sätt. Kollaborativ konsumtion eller att ”Ägodela” handlar om att låna, byta eller
äga tillsammans för att inte slösa på jordens resurser i
onödan. Det är roligt, kreativt, ekonomiskt och miljövänlig att ägodela och med hjälp av digitala plattformar som Uteteket.se blir det också mycket enkelt.
Kika in på Uteteket.se och låt dig inspireras till naturnära upplevelser genom att ägodela med andra som
älskar naturen och som älskar att ta hand om den.
Foto: J-P Lahall

Hämta ditt ex av guideprogrammet
Sommarens och höstens program är snart i tryck.
Är ni Hopajolas naturvärnare får ni det i brevlådan. I annat fall kan ni hämta ert ex av guideprogrammet på någon turistbyrå eller bibliotek nära
dig. Ni kan också titta in på kansliet på
Slottsgatan 13 i Örebro.
Granne med vårt kansli finns också
Studiefrämjandet som vi samverkar
med i alla våra projekt och aktiviteter.

Projekt som nyligen fått stöd från Hopajola
•
•
•
•
•
•

Getbete i Tåsta Naturreservat
•
Skogsträdgården på Gyttorps skolan •
Fågelatlas i Närke
•
Naturfoto & filmfestivalen i Hasselfors •
•
Naturstig Hjärtasjön
Hyttebacken inköp av mark
•

Buffertzon Tiveden
Hjortkvarnsån stig
Svanmat i Tysslingen
Integration och naturguidning
Tillgänglighet i Naturen
Inventering Villingsberg

Stöd Hopajola
Ditt bidrag gör skillnad fär naturen.
Som naturvärnare får du också
guideprogrammet och andra
utskick från Hopajola i brevlådan.
Swisha 123 90 11 02 4
eller betala in till 90 11 02 -4

Riksteaterföreställningen
”Vi som bor här”

orebrolan.naturskyddsforeningen.se
hopajola.se

med Martin Emtenäs och Stefan Sundström som handlar om
naturen och den biologiska mångfalden kommer till Askersund den 29/9. Naturskyddsföreningen är medarrangör. Till
föreställningen önskar man att personer tipsar om sina smultronställen i länet eller naturupplevelser som varit speciella.
Tipsen lämnas på: formular.riksteatern.se/visomborhar

Handfast arbete

16- 22 augusti har vi en arbetsvecka
för att rusta en raststuga i NaturGuideutbildning ”grunden”
skyddföreningens skog i Rundberget,
Ljusnarsberg. Är du intresserad av att
hjälpa till kontakta
rune.torstenson@telia.com

Naturvård som attraktionskraft

I höst kör Hopajola igång utbildningar
för politiker i länets kommuner.ner .

Temat vatten

18 november kommer vi att ha en
Kretskonferens om vattenfrågor. På
programmet bl.a. vattenförsörjning,
vattendrag och Vättern.

Miljövänligaveckan & framtidsveckan

Under vecka 40 genomförs miljövänliga veckan av Naturskyddsföreningens kretsar i hela landet. Välkommen på
upptaktsträff 26 augusti i Örebro.
I Örebro län har vi även Framtidsveckan som skapar mötesplatser där lokal hållbar utveckling står i centrum. Det
händer där du själv bor och är verksam i någon av länets
12 kommuner. På din gård, i din butik, i skogen, i skolan,
på jobbet eller på torget. Ja, varhelst du eller ni tillsammans
väljer att synas. Alla sätt att delta på behövs för att medskapa
en framgångsrik manifestation:
orebrolan.framtidsveckan.net

Natursnokar

För barn & deras vuxna.
Finns idag i Askersund, Västernärke, Örebro,
Karlskoga och Nora. Vi kan bli fler ledare och
vara på fler platser om du är med & vi hjälpas åt.

Natursnoksledarutbildning
Steg 1, 19-20/8. Steg 2, 23-24/9 2017
naturskyddsforeningen.se/natursnokarna

