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Hej!  

Nu är det dags för det regionala kansliet att ta semester, komma ut från kontoret lite och njuta av den 

sprudlande och sprittande naturen. Vi hoppas verkligen att du får tillfälle att göra detsamma! 

 

 

Ur innehållet:  

– Vad vill ni göra och vill ni ha hjälp med att göra det? 

– Konferens, seminarium och upptakt – i höst händer det grejer! 

 

Vill ni ha hjälp? 
Har din krets ett projekt ni vill driva men som ni 
kanske saknar någon nyckelperson till? Med start 
till vintern kan det regionala kansliet hjälpa till 
genom att handleda en student eller praktikant 
som i sin tur hjälper er. Bra va? Hör av dig till oss 
om ni har något som ni längtar efter att få 
genomföra! 
 
Vad vill ni göra under 2016?  
Behöver ni pengar för att göra det? I så fall kan ni 
söka projektbidrag från riks. Sista ansökningsdag 
är först 1 oktober, men ta tillfället i akt när du är 
semesteravslappnad och låt fantasin flöda en 
stund. Projektanvisningar och en ny, kortare 
ansökningsblankett hittar du på Naturkontakt. 

 

Boka datumen: 
Påverka verkligheten: En seminariedag  
Den 19-20 september kommer två seminariedagar 
anordnas i vår region tillsammans med rikskansliet 
och Studiefrämjandet. Dessa blir en sorts 
utbildning för utbildare; tanken är att de ska vara 
startskottet för studiecirklar inom föreningens 
prioriterade verksamhetsområden. Deltagarna får 
själva bestämma vad de vill jobba vidare med, och 
kan sedan få stöd i detta arbete. Mer information 
om innehåll och plats kommer i augusti, men gör 
gärna en markering i kalendern redan nu! 

Energifylld kretskonferens 16-18 oktober 
Årets kretskonferens sätter energin i fokus! När 
och hur når vi 100% förnyelsebar energi i Sverige 
och 100% hållbar ideell energi i föreningen? 
Tomas Kåberger, Anneli Nordling och Dena 
Gevarez medverkar, och fler namn kommer. Håll 
koll på hemsidan där vi uppdaterar informationen 
löpande. Fullständigt program kommer i början av 
hösten. Alla medlemmar är välkomna! 
 
Upptakt Miljövänliga veckan 
Den 30 augusti är det dags för upptakt för 
miljövänliga veckan, på Ekocentrum i Göteborg kl 
10.00-14.30.Årets miljövänliga vecka sätter fikat i 
fokus: bjud in till ekofika, ekomellis i skolan eller 
varför inte utse er Årets lokala ekoaktör. Få svar på 
dina frågor och anmäl dig till upptakten till Emma 
Schütt. Anmälan vill hon ha senast den 24 augusti. 

 

 

Hoppas att du får en riktigt fin sommar! 

/Klara & Susanne 

 
 

 

 

 

 

Blåklint. Foto: Maj Paulsson 

Naturskyddsföreningen Västs kansli har helt 

semesterstängt vecka 27-29. Från vecka 32 är vi 

båda på plats igen. Vi hörs då! 

 

Har du brådskande ärenden? Kontakta ditt 

länsförbund: 

Bohuslän: Olle Holmstrand, Anders Ridderström 

Halland: Tommie Fagerberg 

Norra Älvsborg: Barbara Sandell 

Skaraborg: Börje Moverus 

Södra Älvsborg: Ingegerd Borg-Saviharju 

Övriga kontaktuppgifter hittar du på respektive 

hemsida. 
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