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Hej medlemmar! 
Nu är våren här med sädesärlor, citronfjärilar och blommande lungört.  Kanske även 
dags att byta ut en del i garderoben – ja då passar det bra att komma på 
klädbytardagen! Om detta och annat som händer i Naturskyddsföreningen kan du 
läsa om här.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DEN HÅLLBARA GARDEROBEN 
- Föreläsningsdag och mässa om hållbar 
och medveten konsumtion 
 
14-16 april ordnar Naturskyddsföreningen i 
Örebro tillsammans med Studiefrämjandet 
och Örebro Universitet en mässa med 
föreläsningsdag om hållbar och medveten 
konsumtion. 
 
Torsdag 14 april  
Föreläsningsdag på Örebro Universitet där 
även Naturskyddsföreningen och Bra 
Miljöval kommer finnas på plats att svara 
på frågor om sin verksamhet. 
Schema för dagen: 
11.00-12.00  Johanna Nilsson, företagare, 

bloggare och föreläsare om 
klädindustrin, hållbart mode och slow 
fashion. 

12.30-13.30  Sara Nomberg, ekologisk 
hudvårdsterapeut och medlem i 
Naturskyddsföreningens 
kemikalienätverk, föreläser om 
kemikalier i skönhetsprodukter och 
berättar om ekologisk hudvård och 
kosmetika. 

14.00-15.00  Eva Eiderström, 
avdelningschef på Bra MiIjöval, 
föreläser om hållbar konsumtion, 
konsumentmakt och om 
Naturskyddsföreningens nya satsning 
Ägodela. 

 

Alla föreläsningar är gratis och kräver 
ej föranmälan, vi har dock begränsade 
platser så se till att vara där i tid! 

 

Klädbytardag 16 april 
Runt om i landet sker det klädbyten denna 
dag, i Örebro län kan du byta kläder i 
Örebro och Lindesberg där våra kretsar 
arrangerar klädbytardag. 
 
Örebro Klädbytardag på Föreningarnas 
hus, Slottsgatan 13, i centrala. Förutom 
klädbytet blir det även en workshop i re-
design där man får lära sig laga, sy om och 
piffa till sina gamla kläder. Vi kommer även 
ha två föreläsningar, en med Antonio 
Hannas från Naturskyddsföreningen 
Örebro län som berättar om bomullsodling i 
Syrien samt en föreläsning med Sarah 
Nilsson, ordförande i Örebrokretsen, som 
kommer prata om kemikalier i vardagen. 
 
Om ni medlemmar har knappar, band eller 
andra sytillbehör hemma som inte används 
får ni mer än gärna lämna in detta till oss 
så kan vi återanvända det i workshopen! 
 
För mer info, kontakta 
Naturskyddsföreningen i Örebro  
eller gå in på vår facebooksida: 
www.facebook.com/denhallbaragarderoben 
 
 
Lindesberg kl 10 -13 i  
Plats: BiiA ReDesign på Kungsgatan 44,  
Kontakta Helena Blixt 072- 222 79 96 för 
information eller om du vill hjälpa till. 
 
 
 

http://orebro.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/denhallbaragarderoben


Medlemsbrev april 2016 

Sida 2 av 2 

 

 
 
Månadens reservat i april 
Prinskullen utanför Askersund.  
 
Vi besöker Prinskullen för att prata natur, 
kultur och historia och skapar kulturmöten 
tillsammans i naturen.  
Är du ny i Askersund, vill praktisera 
svenska och lära dig mer om naturen? 
Är du svensk och vill möta andra kulturer i 
naturen? Då ska följa med!  
Buss avgår från torget i Askersund 
Anmälan krävs till natur@hopajola.se  
072-546 01 05. 
Inbjudan på svenska, engelska och på 
arabiska finns på hopajola.se  
 
 
Länsstämma 24 april 
Alla medlemmar är välkomna på 
länsstämman. Klicka på bilden! 

 
Vill du få fler barn att 
upptäcka naturen?  
Bli Natursnoksledare! Kom till 
Mariebergskogen i Karlstad den 
23-24 april. 

 
 

 
Gyttorpskolan En myllrande och 
ätbar skolträdgård i Nora - 
tillsammans gör vi det möjligt! 
 
PREMIÄR… Nu i helgen 16-17 april börjar 
Gyttorpskolan tillsammans med 
Naturskyddsföreningen i Nora och 
Studiefrämjandet det första steget för att 
anlägga en spännande och ätbar trädgård 
på Gyttorps skolgård. Här ska 
barnen/ungdomarna, anhöriga och andra 
intresserade kunna mötas, ha kul, lära sig 
nya saker tillsammans och skapa något 
bestående över tid. 
På plats under vårens arbetsdagar”  finns 
även permakulturdesigner Olle Andersson 
som kommer att berätta om planen som 
tagits fram och leda arbetet på plats.  
Hoppas Du också vill vara med oss. 
Föranmäl dig gärna till Roland.  Ju fler vi 
blir – desto roligare blir det. 
Vill du vara med att skapa skolträdgården? 
Kan du bidra med något? (T ex 
odlingsmaterial, ätbara plantor, frön, 
redskap, pengar m m). Kontakta 
då: Roland Stanbridge, Naturskydds-
föreningen i Nora 
Nora.stanbridger@yahoo.se 0707-333 700.  
 
 

 
 
Och sist med inte minst vill vi 
rekommendera Karlskogakretsens 
fantastiska Fjärils- och humleträdgård, 
klicka på länken: 
Öppning av fjärils- och humleträdgården på 
Sågholmen - Karlskoga 29 april 

 
Naturskyddsföreningen Örebro län kansli.orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se  
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