
27 september 2018 

 
Alla aktiviteter arrangeras av Naturskyddsföreningens kretsar och nästan alla är i samverkan 
med Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen. 

Miljövänliga veckan i Värmland och Örebro län 29 september – 7 oktober 2018 
  

Fixa grejen! är årets tema och det handlar om att ta tillvara, vårda och 
laga de grejer vi redan har. Många tips finns på 
www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/  

 
Här kommer en sammanställning av det jag fått från eller luskat fram av det som 
händer i Naturskyddsföreningens kretsar i Värmland och Örebro län under veckan. 
Mycket kul och intressant händer. Välkommen att inspireras och vara med! 
 
 
Naturskyddsföreningen i Örebro 
Tisdag 2/10 kl 18.30 – 21.00.  
Filmen The Borneo Case och dialog efter 
filmen med filmaren Erik Pauser.  
I dokumentärfilmen The Borneo Case 
berättar filmakarna Erik Pauser och Dylan 
Williams historien om ett urfolk och en 
aktivistgrupps osannolika utredning av hur 
illegal avskogning i den malaysiska 
regnskogen hänger ihop med nationellt 
maktmissbruk och kapitalinvesteringar 
med förgreningar in i det västerländska 
banksystemet.Fritt inträde. Mer info: 
orebro.naturskyddsforeningen.se/borneoca
se/ 
 
Lördag 6/10 kl 11-15  
Grön lördag Stort eventet på Stortorget 
Örebro 
En heldag med secondhand, modevisning, 
två tävlingar i Remake, musik med 
Popgruppen Mother Mink och workshop 
där du får pyssla själv. Mer info: 
orebrolan.framtidsveckan.net/program/gro
n-lordag-en-heldag-med-aternyttan/ 
 
Lördagen 6/10 kl. 15.00 
Releasefest för Ekoguiden som sätter 
Örebro på kartan !  
Ekoguiden - den rikstäckande alternativa 
recensions guiden från den ideella 
föreningen Medveten Konsumtion kommer 
nu att finnas lokalt för oss i Örebro. Den 
invigs med föreläsning av Jonna Elofsson 
Bjesse och enklare releasefest i anslutning 
till aktiviteterna på Stortorget. 
Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A i 
Örebro 
 
 

Naturskyddsföreningen i Karlstad 
Lördag 29 september kl 11.00 - 15.00 
Smygöppning av miljövänliga veckan med 
återbrukshäng på IKEA 
Hur: Handla miljövänligtgruppen med 
vänner finns på plats runt om i varuhuset 
för att uppmärksamma årets tema “Fixa 
grejen”. Vi kommer även återbruka Ikea-
grejer som du kan vara med och buda på. 
Var: IKEA, Karlstad 
Kontaktperson: Frida 0730-70 78 35 
 
Söndag 30 september kl 14.30 - 17.00 
Öppning av veckan med föredrag och 
FixagrejenFika på Naturrum 
Ulrika Neldorin, Frida Didner och Johanna 
Hedqvist från Handla miljövänligtgruppen 
presenterar årets tema för miljövänliga 
veckan: Fixa grejen. Vi berättar om 
utmaningar med våra konsumtionsmönster 
och vad vi kan göra för att minska vårt 
avtryck. Dessutom presenteras Karlstads 
kommuns nya återbrukskarta. Efter 
föreläsningen kör vi lagningscafé. Ta med 
trasig textil som du kan sitta och laga 
samtidigt som du fikar på Naturums ekofik.  
Föreläsningen är kostnadsfri, men du får 
själv betala fikat. 
Plats: Naturrum, Mariebergsskogen, 
Karlstad 
Kontaktperson: Johanna 0702-72 24 14 
 
Måndag 1 oktober   kl 17.30 - 19.30 
"Näverslöjd" fast med återbrukstema: 
mjölkpaket  
Kjell Eriksson visar hur du kan göra korgar 
av dina gamla mjölkförpackningar.  
Det kostar inget att delta men du får själv ta 
med urdiskade mjölk/juiceförpackningar 
om du vill prova att fläta själv under tiden 
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Kjell visar tekniken. Kjell har med alster av 
näver och mjölkförpackningar till 
försäljning. 
Det finns fika att köpa i Gjuteriets café. 
Var: Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad, 
Sal 234 
Kontaktperson: Ulrika 0707-585004 
 
Tisdag 2 oktober kl 18.00 - 20.00 
Återbruksworkshop med Hanna 
Ankarstrand 
Återbruksproffset Hanna Ankarstrand visar 
egna återbrukade alster och finns med 
under kvällen för att inspirera och hjälpa 
till. Det kostar inget att delta men du får 
själv ta med saker att laga/återbruka (tex 
ramar, krukor, kläder mm). Det finns färg, 
symaskiner, tyger, verktyg mm, men ta 
gärna med eget material om du har 
specifika önskemål.  
Plats: Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad, 
sal 234 
Det finns fika att köpa i Gjuteriets café. 
Kontaktperson: Johanna 0702-72 24 14 
 
Onsdag 3 oktober kl 16.00 - 19.00 
Prova på redesign med Röda Korsets 
sygrupp. 
Välkommen att vara med och återbruka 
textil till saker som kan säljas i Röda 
korsets butik. Medlemmar ur redesign-
gruppen finns på plats för att hjälpa dig. 
Du behöver inte ta med något material.  
Det kostar inget att delta. Röda Korset 
bjuder på kaffe. 
Plats: Röda korsets butik, Drottninggatan 2 
A, Karlstad 
Kontaktperson: Heiko 0730- 526507 
 
Torsdag 4 oktober kl 15.30 - 19.30 
Öppen redaktion med Ekoguiden Karlstad  
Vi recenserar Iris Second Hand och TRÄ 
Butik & Galleri och avslutar med ekoreko 
fika och prat om medveten konsumtion och 
ekoguiden. 
Plats: Vi möts utanför Café Iris, Kårgränd 4, 
Karlstad.  
Kontaktperson: Julia 0763-907800 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen i Kil   
Lördag 6 oktober kl 10.00 - 13.00 
"Fixa grejen"  
Skona miljön och spara pengar genom att 
laga i stället för att kasta. 
Naturskyddsföreningen tipsar om vad man 
kan göra själv eller vem som kan hjälpa till. 
Ta gärna med något du vill få fixat! 
Evenemanget är gratis. 
Plats: Kils bibliotek 
Kontaktperson: Mikael 0723-017634 
  
Sunne Naturskyddsföreningen 
Fredag 28 - 29 september kl 18.00  
Fördjupad Svampkurs  
På fredag kväll är det ett teoripass! 
På lördag blir det svamputflykt och så 
eventuellt även på söndag. 
Plats: Kretsloppshuset, Södra Viken 
Anmälan till Lars-Inge Hedlund genom att 
ringa/smsa på 0730-459903 
Ta med fika och gärna svamp du hittat. 
 
Sista onsdag i månaden kl 18.00  
Redisigncirkel 
Det går bra att komma med även om de 
träffats en gång i höst. 
Var med på höstens cirkel i redesign! Vi ses 
för att skapa något nytt av gamla 
bortglömda plagg, textilier eller vad som 
helst. Vi bidrar med inspiration, material, 
kunskap och utrustning. Fika ingår :) 
Plats: Långgatan 20 (Färg-Labbet) 
Pris: 150kr för alla tillfällen (betalas på 
plats) 
Anmäl dig till: Klara Pettersson via PM eller 
sms till 0730745029 
Det går bra att komma med även om de 
träffats en gång i höst. 
 
Arvikabygdens Naturskyddsförening 
 Lördag 29 oktober kl. 10:00 
Lär dig mer om svamp! 
Svampkonsulent Anna-Karin Rimo guidar 
oss i svampskogen den 29 sept. Vi samlas 
kl 10 vid södra palmviksparkeringen för 
samåkning. Vart vi ska är ännu inte 
bestämt, men meddelas på Facebook 
senare.  
Mer information på tel 070-190 31 29 
Anmäl dig till evenemanget och sprid gärna 
vidare till dina vänner! 
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Naturskyddsföreningen i Askersund 
Lördag 6 oktober kl 11-14 
Start studiecirkel om att ”ta vara på det du 
har"  
inspiration och uppstart på Sjöängen. Vi 
visar upp exempel på kreativa lösningar 
och idéer för återbruk. Ta gärna med något 
du själv gjort. Under dagen finns också 
möjlighet att prova på att göra något 
kreativt och träffa andra 
återbruksinspiratörer.  
Träff 2 i november: Vi lappar, lagar och syr i 
syslöjden. Tänk att äntligen få tre timmar 
över att laga alla de där trasiga kläderna 
man inte längre använder. Eller tänk att 
äntligen tillsammans med andra 
förverkliga drömmen om att redesigna 
något nytt av något gammalt.  
Träff 3 i december: Hos silversmeden och 
tapetserararen får vi prova på att göra nya 
smycken av silverbestick och se hur man 
renoverar möbler. Vi gör också annat 
kreativt av det vi har som blir fina 
julklappar.  
 
Naturskyddsföreningen Kumla 
Onsdag 3 oktober 19:00 
Rebecka le Moine kommer och talar om 
Biologisk mångfald. Fika finns. 
Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal). 
 
Naturskyddsföreningen Lindesberg 
Onsdag 3 oktober kl. 19:00–20:00 
Vart är vi påväg? 
Välkommen till - med en På spåret-tävling 
inbäddad i mitten - ett föredrag där Anders 
Sporsen med bild och tal visa på 
möjligheterna till ett annat resande, ett 
resande där, förutom hållbarhet, upplevelse 
och äventyr står i centrum. Oavsett om du 
reser långt bort för hisnande äventyr eller 
drar på vardagsäventyr runt knuten med 
ditt barn. En inspirationstimme som 
förhoppningsvis ger dig ett nytt perspektiv 
och möjligheter för dina framtida resmål. 
Samt lite hopp kring att vi, åtminstone 
delvis, själva styr över vilken nutid och 
framtid vi vill ha.  
 
Fredag 5 oktober kl. 17:00–19:30 
Fixa grejan 
Har du också en sån där hög. Eller låda. En 
sån där avsatt plats för det som gått sönder 

och som du ska laga lite senare. Har du 
också märkt att högen växer? Lite senare 
blir som inte av. För att bekämpa växande 
högar och lådinnehåll finns vi på 
Naturskyddsföreningen nere på biblioteket 
17:00-19:30 fredagen den 5:e oktober. Det 
kommer finnas en symaskin och en 
verktygslåda på plats. Medtag tråd och 
annat förbrukningsmaterial. Vi gör "lite 
senare" till nu. 
Välkomna att droppa in med det du vill laga 
och eller för att prata med oss i 
Naturskyddsföreningen! 
Evenemanget är kostnadsfritt. 
Arrangeras tillsammans med Lindesbergs 
bibliotek. 
 
Söndag 7 oktober 
Klockan 13:00–16:30 
Följ med Sebastian Kirppu ut i naturskogen 
söndagen den 7 oktober. Vi tittar på litet 
och stort. Enskilt och samband. En härlig 
utflykt för dig som vill vandra i lugnet 
under trädens kronor och samtidigt lära dig 
mer om den plats du befinner dig på. 
Medtag eget fika. 
Vill du samåka dit? Kontakta Lisa Karlsson 
lisa.karlsson@naturskyddsforeningen.se 
Samling på parkeringen vid folkets hus i 
Lindesberg (Kristinavägen 13). 
För er åker längre än inom kommunen: 
Skicka ett mail så kopplar vi er samman 
med andra som åker från samma håll. 
 
Naturskyddsföreningen i Nora 
29 september – 6 oktober 
Utställning Fixa grejen på Nora bibliotek 
 
Lördag 29 september kl 10.30 – 13.00 
Fixa grejen – lagningsworkshop 
Skona miljön och spara pengar genom att 
laga i stället för att kasta. Det finns många 
anledningar att reparera saker; slit- och 
slängsamhället som vi människor i 
västvärlden har skapat är katastrofalt för 
vår jord. Men det är också roligt, 
tillfredsställande och ekonomiskt att laga 
saker – så varför inte göra det tillsammans! 
Kanske behöver du hjälp med att få något 
lagat? Kanske har du färdigheter, som du 
kan dela med dig av? Grundidén är att 
hjälpas åt och vår ledare Sven är bra på 
mycket! I samarbete med Nora bibliotek. 
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Torsdag 4 oktober kl 17.30 – 20.00 
Besök av Naturskyddsföreningens 
samarbetspartners från Ukraina, Sydafrika, 
Filippinerna och Uganda. 
Våra gäster jobbar alla specifikt med 
”påverkansarbete” på sina organisationer. 
Du är välkommen att vara med, äta gott och 
höra om deras arbete och samtala. Mer om 
gästerna kan du läsa på 
nora.naturskyddsforeningen.se  
Plats: Församlingshemmet i Nora 
Anmäl dig till Kajsa, 072-546 01 06, 
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 
 
Naturskyddsföreningen i Kumla 
F o m 26 sept och ca två veckor framåt  
Fixa grejen - Utställning 
Vi har även gjort en lista på 
fixare/hantverkare och second hand 
köpställen i Kumla, ex på redesignade 
kläder och textilier samt farmors gamla 
fläckborttagningsknep med artiklar som 
hör till, tomkartonger, burkar mm. 
Utställningen står på Kumla bibliotek 
 
 

 
Karlskoga Naturskyddsförening 
Söndag 30 september kl 09:30 - 15:00 
Höstvandring i Fasaskogen med temat 
"Längs urgamla stigar" 
Anders Norudde leder vandringen 
och kommer bl.a. att visa på några ”gångor” 
i trakterna av Jättebergsområdet. 
Utgångspunkt (i närheten av) Sågarefallet, 
samling vid Sjöviksplan i Karlskoga för 
samåkning eller vid Rönningshyttan. 
 
Naturskyddsföreningen Västernärke och 
Hopajola 
Söndag 7 oktober 2018 kl. 10:00–14:00  
Skogens skafferi & hållbar mat  
Naturguidning i Sixtorps naturreservat där 
vi tittar på hur människan har påverkat 
landskapet på platsen. Vi letar även ätbara 
svampar och annat ur skogens skafferi och 
tillagar en gemensam lunch över öppen eld. 
Samling sker vid Sixtorps friluftsgård. 
Medtag gärna lite matsäck. 
Arrangörer: Hopajola, 
Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen,  
 
 

 

Dessutom är det framtidsvecka i Örebro län, ännu mer händer…  

se http://orebrolan.framtidsveckan.net/  
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