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Hej!  

Nu händer det grejer på kansliet! Susanne går snart på föräldraledighet, och Klara går på tjänstledighet. 

Nu är det istället dags för Sylvia Löfberg och Ola Freijd att stå för lönearbetet här på kansliet. Vi hoppas 

att de kommer trivas! Här har de båda fått i uppgift att berätta lite om sig själva: 

 

 
Två nya medarbetare 
Sylvia: Mitt namn är Sylvia Löfberg och jag 
kommer att vikariera för Klara Jansson, som 
samordnare på kansliet. Mina arbetsuppgifter 
kommer i korthet att bestå av att samordna och 
vara kontaktperson för länsförbundens 
gemensamma intressegrupper och verksamhet, att 
planera och genomföra efterfrågade 
utbildningar/kurser, ansvara för budget för projekt 
och aktiviteter, underhålla regionala kansliets 
hemsida, m.m. Jag har tidigare arbetat som 
miljöstrateg och miljökonsult. Bland annat har jag 
varit projektledare för energieffektivisering, 
infrastrukturfrågor samt avfallshantering.  
 
Det ska bli spännande och lärorikt att få arbeta för 
Sveriges största miljöorganisation!  
 
Ola: Jag heter Ola Freijd, är 59 år och har jobbat 
med grafisk formgivning (även webbdesign, copy, 
bildbehandling m.m.) i en massa år. Nu praktiserar 
jag med lite av varje på det regionala kansliet 
framöver.  
 
Jag är natur-biten sedan barndomen och många 
aktivt leriga år i fältbiologerna, så det känns som 
att jag har hamnat på rätt ställe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Har du sett en mördarsnigel? 
...eller kanske en vresros, blekbalsamin eller en 
mink? Länsstyrelsen i Västra Götaland håller nu på 
att kartlägga utbredningen av några invasiva arter i 
länet. Vill du hjälpa till? Här kan du läsa mer! 
 
Dags att prata kollektivtrafik i Halland 
Nu ska region Halland få ett nytt trafikförsörjnings-
program; det dokument som styr hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas i regionen under 
perioden 2016-2019, med långsiktiga mål till 2035. 
Det regionala kansliet sammanställer synpunkter 
från kretsar och länsförbund i Halland. Vill du och 
din krets vara med och påverka? Kontakta Sylvia 
Löfberg, kansli.vast@naturskyddsforeningen.se.  
All information om remissen hittar du på Region 
Hallands hemsida! 
 
Solrevolution! 
Efter kretskonferensen med tema energi har vi nu 
ett antal ex av årsboken Solrevolution liggandes på 
kansliet. Vill du köpa? Vi erbjuder rabatterat pris,  
120 kr/st + eventuellt porto (men hämta helst här 
på kontoret, Södra Larmgatan 6 i Göteborg). 
 
Tack för en energifylld kretskonferens! 
Årets kretskonferens satte energin i fokus – på 
många sätt. Var du inte med? En rapport från 
helgen hittar du här. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Så klart vi klimatmaXar! Ola Freijd och Sylvia Löfberg 
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Vill din krets kunna nå fler medlemmar via e-
post?  
Vi har ett par e-postdetektiver som är redo att börja 
ringa runt för att uppdatera medlemsregistret och 
föra in e-postadresser vi saknar. Vill du att de ska 
ringa på just din krets? Först till kvarn, hör av dig 
snarast till kansli.vast@naturskyddsforeningen.se! 
 

 

 

 

Varma hälsningar 

/Klara, Susanne, Sylvia och Ola 

 

 

 

Susanne och Klara tackar för det här fantastiska året 

med en bild från höstens kretskonferens! På 

återseende! 
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