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Program  
Mars - Sep  2014 

Valberedningen påminner om att ni kan ge förslag på 
styrelseledamöter fram till 12 mars.
Lämna in namn och gärna kontaktuppgifter. Personen bör 
vara tillfrågad. Du får självklart föreslå dig själv.
Denise Fahlander 070 646 1042 nizanfahlander@gmail.com
Sandra Söderqvist 070 31017 36 sandra.soderqvist@gmail.
com

Vi finns även på Facebook, sök “Naturskyddsföreningen 
i Gävle”. Gå gärna in och “gilla oss” så missar du inte våra 
aktiviteter! Här kan du också ge oss förslag på aktiviteter 
och föreläsningar som är intressanta för dig.

I Boulongerskogen finns en mindre stadsodling. 
Vill du veta mer? Kontakta Linnéa Andersson på 
mailadressen linnea.andersson@faltbiologerna.se eller Ca-
milla Håkansson camilla.haakansson@gmail.com. Mer info 
finns också på Omställning Gästriklands hemsida. www.
omstallninggastrikland.se

Naturskyddsföreningen i Gävle 
Box 6029, 800 06 Gävle 

Pg 38 54 43 - 7

Handlamiljövänligtkontakt: Denise Fahlander,  
070-646 10 42, nizanfahlander@gmail.com

 
Naturskyddsförneningen är en av Gävles största folkrörelser 
 med 1650 medlemmar. Vi kan göra skillnad för naturen och 
miljön. Vi agerar mot planerna på ännu mer handel i Valbo 
med mer trafik, asfalterad jordbruksmark och förstörelse 
av Valsjöbäcken. Vi samarbetar med kommunen och läns-
styrelsen för miljöbättre lösningar på trafik, boende, energi 
mm. Kretsen deltar också i Omställning Gästriklands arbete 
för hållbara jobb i regionen, bl a under Framtidsveckan.
Vill du delta i styrelsen eller någon arbetsgrupp, tveka inte att 
kontakta oss.

Kanske kan vi hjälpa dig! Hör av dig!
Staffan Lundgren 073 051 57 64 
per.staffan.lundgren@gmail.com 

För mer information och kontaktuppgifter, 
besök vår hemsida:  

gavle.naturskyddsforeningen.se

forts. Natursnokarna...

Tid: kl 10.30 – ca 12.30
Plats: Samling vid spårcentralen i Hemlingby
Ta med: Matsäck och sittunderlag. Vi tänder elden, så ta 
gärna med något att grilla.  

Lör 10 maj – Vad kan vi hitta i Gavleån?
Vi håvar i Gavleån i Boulognerskogen, och undersöker små 
kryp och annat som vi hittar.  Vi leker och äter medhavd 
matsäck. 
Tid: kl 10.30 - ca 12.30
Plats: Samling vid parkeringen som ligger nära Silvanum, vid 
Boulognerskogen (vid ca Kungsbäcksvägen 35).
Ta med: Matsäck (vi kommer inte att grilla denna gång), håv 
om du har.

Samåkning: Har du platser över i din bil? Behöver du skjuts? 
Hör av dig så snart som möjligt så försöker vi koordinera 
samåkning. Om du planerar att komma – tacksam om du vill 
anmäla ditt intresse till Natursnoksledarna. Då kan vi med-
dela dig om eventuella ändringar.
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FRAMTIDSKAFÉER PÅ LÄTTING

Mötesplats för miljö och rättvisefrågor.
Hamiltongatan 1 Gävle, gamla fängelset.
Naturskyddsföreningen, Omställning Gävle och Kul-
turhus Lätting i samarbete med lokala föreningar och 
aktörer. Teman handlar om miljö, klimat, och hur vi kan 
ställa om samhället att bli både klimatsmart och rät-
tvist. Vanligtvis första måndagen i månaden. Varje gång 
blir det någon inledare och därefter prat i kafémiljö. 
18.00 - 19.00 (ca) föredrag därefter samtal/frågestund. 
Kafé Lätting serverar mackor och fi ka till rimliga priser.
Avslutas senast 21.00.

Må 3 mars - Tema Framtidsveckan 2014
Planeringsmöte för alla som vill hjälpa till under Framtids-
veckan.

Må 7 april - Livet som getbonde och att 
ha höns som hobby
Maria Brook berättar om livet som 
småskalig getbonde, visar bilder från 
gården i Österfärnebo och från kurs i 
fäbodprodukter vid Karl Tövåsens fäbod 
i Vikarbyn.
Åsa Odelros berättar om hur du startar upp med hobby-
höns.

Sö 2 mars - Skridskoåkning Storsjön
Om banan är öppen, se http://www.arsundaif.se/skridsko/
Startplats Hedåsbadet i Sandviken, där det fi nns parkering.
Ta med skridskor, isdubbar och fi ka. Info på vår hemsida om 
det blir av. Kl.10-13, samåkning från Konserthuset kl 09.30.

Ons 19 mars - Gävlekretsens årsmöte 
Öppet för alla medlemmar. Efter mötet bjuder vi på fi ka.
18.30, Studiefrämjandets lokal, Norra Köpmangatan 12 A.

Lö 29 mars Earth hour
20.30 - 21.30, Stortorget.

5-13 april  - Framtidsveckan Bland annat:

Lö 5 april - Klädbytardag
Lätting. Hela huset fullt av aktiviteter. 12.00 - 16.00.

Sö 6 april - En Hållbar Framtid
Hur ställer vi om Sverige och Världen?
Hur får vi meningsfulla liv utan att förstöra planeten?
Inledare Christer Sanne, framtidsforskare som skrivit 
bl. a. “Keynes barnbarn“. Betraktelser av Christina Eriksson, 
kyrkoherde Gävle, Jörgen Edsvik, kommunpolitiker och 
Daniel Ringström, Naturskyddsföreningen Gävle.
Mötesledare Ullrika Forsgren, Omställning Gävle.
18.00-21.00, “Nya” kyrkans hus, Kaplansgatan 1.

Lö 26 april  - Fagning Storåkersbacken
Kom med till Storåkersbacken och 
gör den fi n efter vintern! Vi sköter om 
ängen enligt gamla principer. Ta med 
fi ka och gärna egen kratta. En härlig 
vårdag att se fram emot! 
Per Olof Erickson 073-035 85 42.
Kl.10-15, samåkning från Konserthuset kl 09.30.

Lör 10 maj - Välj Rättvisa Nu
en turne för att lyfta miljö- och rättvisefrågor inför eu- och 
riksdagsvalen. 
Debatt med EUkandidater från Gävleborg. 
En mängd arrangörer står bakom, Jordens vänner, 
Klimataktion, Attac Sverige, Framtidsjorden, Färnebo 
folkhögskola m. fl .
13.00 - 16.00. Musikhuset.

Sö 11 maj - Länsstämma för Naturskydds-
föreningen i Gävleborgs län
Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö
Tid: 09:00 - 15:30. Stämma 10 - 12, föredrag och rund-va    
dring på rovdjurscentret 13 - 15.
Naturskyddsföreningen i Gävleborg betalar lunch och fi ka.
Anmälan senast den 4 maj till Maj Johansson, Naturskydds-
föreningen i Ljusdal. 070 333 63 86, maj.joh@telia.com

Lö 16 aug - Slåtter Storåkersbacken
Efter sommaren är det dags för slåtter. Ta gärna med egen
lie och fi ka. Vi umgås och sköter ängen för att behålla det
öppna landskapet. Kom och upplev en riktig slåtter!
Per Olof Erickson 073-035 85 42.
Kl. 10 - 15. Samling vid Konserthuset kl. 09.30.

Ti 9 sep - Valdebatt
planeras på stadsbiblioteket. Tema, lokala och globala 
miljöfrågor, Håll utkik för mer information på hemsidan.

Natursnokarna i Gävle

Vill du hjälpa till  och planera aktiviteter för 
Natursnokarna?  Tveka inte att kontakta oss! Väldigt 
roligt om vi blir fl er som hjälps åt. Anmäl gärna inför 
varje träff  till: natursnoksledare-gavle@googlegroups.
com så att vi kan meddela ev. förändringar. Välkomna! 
Kontakt: Elin Knutson 070-38 11 932, Sofi a Lord 026-
197330.

Lör 29 mars – Vad kan man göra om man går vilse i 
 naturen?
Vi träff as i Hemlingby och lär oss vad man kan göra om man 
har gått vilse. Ewa Lindfors från Civilförsvarsförbundet är 
med som expert.                

fortsättning nästa sida ->


