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Hej, sommartider 

 

Malin Nilsson - vår nya samordnare 

Vi ber att få hälsa vår nya samordnare välkommen till 

Kansli Väst. Hon startar sitt arbete den 15 augusti. 

Hon ska arbeta tillsammans med Ola Freijd som 

fortsätter sitt arbete ytterligare omkring 1,5 år. De 

kommer att komplettera varandra och tillsammans 

med styrgruppen, utveckla och effektivisera arbetet 

på kansliet. Läs hennes presentation på Kansli-

webben eller på FB. 

 

Och hej då …. 

Från Klara. TACK alla ni medlemmar i 

Naturskyddsföreningen!! Jag har haft den stora 

ynnesten att få arbeta med er i fyra år, och så mycket 

som jag fått med mig från denna tid kan väl ingen 

förvänta sig av ett arbete. Jag har dagligen 

imponerats av ert engagemang, ert tålamod men 

också er iver för det ni brinner för. All denna glöd! Jag 

är lika imponerad av er samlade kunskap - allt från 

hur en planerar och genomför en klädbytardag till hur 

en urskiljer hål från spillkråka eller ett träd med just 

den där knapphålslaven på hundra meters avstånd i 

en skog. Ni delar med er av denna kunskap till alla 

som vill se och höra, ni skriver debattartiklar, 

remissvar, påverkar politiken och hjälper människor i 

alla åldrar att känna sig trygga i naturen.  

 

 

Ni tar ett stort ansvar för vårt gemensamma hem.  

Tack för att jag har fått hjälpa er i ert arbete. Jag 

hoppas att jag får fler samtal och skratt med många 

av er framöver. Och att ni alltid behåller den där 

glöden. Så, Tack! Och på återseende. 

 

Och från Sylvia, Tack för denna korta och intensiva tid. 

Det har varit jättekul att träffa alla miljöhjältar i 

denna fantastiska organisation – keep up the good 

work. Jag kommer nu att jobba med naturpedagogik, 

vilket jag så klart ser fram emot. Ha en skön sommar! 

 

Anmälan till årets Kretskonferens! 

Välkomma till årets kretskonferens den 28-30 

oktober. Årets tema är vattenfrågor, så som 

småskaliga vattenkraftverk, lagstiftning kring vatten 

m.m. Vi bjuder särskilt in de som arbetar med 

vattenfrågor, men har du ett intresse av frågan i 

stort är du naturligtvis välkommen att göra en 

intresseanmälan. En inbjudan med preliminärt 

program mm. skickas till er per email samt läggs 

upp i Naturkontaktgruppen. Vet ni redan nu att ni vill 

komma så maila: 

kansli.vast@naturskyddforeningen.se.  

Obs skriv vattenkonferens2016 i rubrikfältet! 

 

Projektet, Naturen på lika villkor 

Under våren har Lena Johansmide praktiserat i ett 

projekt på Stockholmskansliet som heter Naturen på 

lika villkor. Det handlar om att inventera hur 

tillgängligheten ser ut i naturen för personer med 

olika funktionsnedsättningar. 

Lena funderar på att inventera Orust och Tjörn vad 

gäller tillgänglighet. Ni kommer att få mer 

information från Stockholms-kansliet om detta. Har 

ni ev. synpunkter om detta kan ni mejla direkt till 

Lena: johansmide@yahoo.com 

 

Cykeldag! 

Lördag den 17 september är det dags att upprepa 

förra årets succé - Cykeldagen. En årlig nationell 

cykeldag, då vi kan ha kul med våra hojar, samtidigt  

som vi sätter tryck på politiker och sprider ordet om 

cykeln som en av framtidens klimatsmartaste 

lösningar. Här finns tips på vad ni kan göra: 
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Miljövänliga veckan, vecka 40 

I år satsar vi på: ”Produkterna i badrumsskåpet”. Här 

ser du när och på vilka platser det är regional upptakt. 

En dag eller kväll där vi laddar inför Miljövänliga 

Veckan. Boka in närmaste regionala upptakt i din 

kalender och ta med dig en vän! Mer info om de 

regionala upptakterna kommer så småningom 

meddelar riks. 

 

 Västerås, 20 augusti 

 

 Växjö, 20 augusti 

 

 Karlstad, 20 augusti 

 

 Vara, 27 augusti 

 

 Borlänge, 1 september (eftermiddag-kväll) 

 

 Sundsvall, 3 september 

 

 Umeå, 4 september 

 

 Stockholm, 6 september (kväll) 

 

 Norrköping 10 september 

 

Ägodela fortsättning 

Studiefrämjandet meddelar att det eventuellt 

kommer att tas fram ett Studiecirkel-material utifrån 

”Ägodela-boken”. Är ni intresserade av att ordna 

studiecirkel, med ”Ägodela-tema” kontakta Kansli 

Väst, så kan de undersöka möjligheterna just för er. 

 

 

 

 

Seminarium om de kommande besluten angående 

jakt efter rovdjur 3 september i Sthlm 

Seminariet kommer särskilt att ha fokus på att stödja 

länsförbundens arbete med de beslut om licensjakt 

efter varg som väntas i mitten av september, men 

även ta upp matnyttiga frågor om jakt på rovdjur och 

jaktlagstiftning i övrigt. 

 

Vi vill med det här seminariet ge en grund om hur 

jaktlagstiftningen fungerar och hur 

överklagandeprocesserna kommer att se ut i 

praktiken. Vi hoppas också på en bra diskussion om 

hur man ska prioritera mellan alla jaktärenden och 

vad som ska vara Naturskyddsföreningens roll i 

svensk rovdjurspolitik. 

Tid: lördagen 3 september, 10.00 - 16.00. 

 

Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Sthlm. 

Anmälan till: jan.terstad@naturskyddsforeningen.se, 

senast 26 augusti. Resa: bokas av var och en. 

Resekostnader och om nödvändigt, logi ersätts för två 

deltagare per län mot inlämnad räkning och 

verifikation. Inbjudna: Alla aktiva i 

Naturskyddsföreningen som kan tänkas engagera sig 

i besluten om jakt efter rovdjur. Vi kommer att ge 

företräde åt två (2) personer från varje länsförbund. 

 

Kansliet i sommar 

Kontoret kommer att vara sporadiskt bemannat i 

sommar. Så mail och telefonsamtal besvaras när det 

finns möjlighet. Nästa nyhetsbrev kommer i höst, 

alltså inget nyhetsbrev i juli! Obs. namnbyte, nytt 

nygammalt namn på kansliet blir 

Naturskyddsföreningens kansli Väst. Till sist, den 

nya aktivitetskalendern är på plats och går att 

använda på kretswebbar som använder NF:s 

gemensamma plattform. Det finns en uppdaterad 

manual på Naturkontakt samt en artikel som 

beskriver ändringarna:  

https://webbochit.naturkontakt.naturskyddsforening

en.se/nu-blir-kretswebbarna-battre/ 

Information kommer att gå ut i kretsbrevet som går 

ut nästa vecka.  

 

Ha en underbar sommar, Hälsningar Sylvia 

och Ola 
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