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Naturskyddsföreningen  

Swedish Society for   

Nature Conservation 

c/o Faktorsvägen 3  

922 31 VINDELN  

T  +46 (0)73 1806218 

 

Föreningen för dej som vill uppleva naturens under och vara med och skapa en hållbar livsstil 

måndag den 10 september 2018 

 

Hej Medlem ! 
 

Äntligen är det höst med svamp,bär, skörd och underbar färgprakt. 

 

Än så länge har vi allemansrätten och möjlighet att njuta av skog & mark. Men det är inte en självklarhet. 

Skogarna har i mångt och mycket förvandlats till produktionsområden där ekosystemet radikalt förändrats. 

I senaste numret av vår tidning Sveriges Natur kan man bl.a. läsa att: 

 

” Mängden av blåbärsris har minskat med 20% sedan 1999”, enligt Riksskogstaxeringen 

 

Det är lätt att få ”Klimatångest ” och bli handlingsförlamad när man läser om alla negativa effekter av 

människans agerande med synen på jordens tillgångar som något obegränsat att bara ta för sig av. 

 

Som aktiv  medlem i Naturskyddsföreningen i Vindeln har du möjlighet att träffa andra och prata om och lära 

dig mer om vad vi kan göra för att värna om Moder Jord!!! 

 

Vi skaffar insyn  och kunskap om det som faktiskt händer vad gäller miljö och natur i Vindeln. 

Vår vision med föreningen i Vindeln är att vi ska bli fler som är engagerade så att vi blir en kraft att räkna 

med. 

 

En viktigt steg mot detta mål är att ha tätare kontakt med er medlemmar, via E-mail, tfn, brev och träffar IRL- 

In Real Life (som de säger på Ren Svenska)  

 

 

Därför inbjuder vi dej till… 

 

Styrelsemöte / Medlemsträff 
 

med olika teman en Måndag i månaden, med början nu i september. 

Vi hoppas att dessa träffar ska kunna bli ett givande, trevligt forum för alla medlemmar 

 där vi kan bolla ideer och skaffa kunskap. Kom gärna med förslag på teman! 

 

(Se Programmet på baksidan ) 

 

Styrelsemötet blir 18.00-19.00,  

Tematrräffen 19.00-20.30 
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Swedish Society for   

Nature Conservation 

c/o Faktorsvägen 3  

922 31 VINDELN  

T  +46 (0)73 1806218 

 

Föreningen för dej som vill uppleva naturens under och vara med och skapa en hållbar livsstil 

Hösten 2018 
 

Måndag 24/9  TEMATRÄFF:  inför Miljövänliga veckan v40 TA VARA PÅ DET DU HAR. 

Vi vill inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart. Att se värdet i våra saker och få dem att 

leva ett varv till. 

 

v40 1-7/10 MILJÖVÄNLIGA VECKAN: TA VARA PÅ DET DU HAR 

Workshops m.m. info kommer inom kort.  

Kontaktperson Kerstin Sandqvist Larsson 073-087 95 14 

 

LÖRDAG 6/10 : Arbetsdag BRATTÅKER 
Vi träffas kl 09.00 vid Vindelns resecentrum för samåkning till Brattåker där vi jobbar och umgås till C.a 

15.00. 

(Kittning av fönster, iordningställande av eldplats, lock till källa , skyltar m.m.) Ta med arbetskläder. fika /mat. 

Kontaktperson Eva Svahn 0730 535976  

 
Måndag 29/10 TEMATRÄFF : Nationalälvsdagen 2019 
Naturskyddsföreningen i Vindeln startades 1974 när Vindelälven blev Nationalälv. Efter förfrågan från 

Vindelns kommun om vi vill arrangera firandet  planerar vi en dag full av sådant som  verkligen  anknyter till 

vår vackra älv, naturen och livet runt den. 

 

Lördag 17/11 KLÄDBYTARDAG :  info inom kort på hemsidan /FB 
 

Måndag 19/11 TEMATRÄFF: SKOGEN, om Naturreservat och skogsvård i Vindeln. 
Kunnig person kommer och föreläseroch leder samtalet. 

 

Måndag 10/12 TEMATRÄFF: Julen, Konsumtionen & Moder Jord … 
 

 
Välkommen till  gemenskap, samhörighet och kraftsamling . 

Tillsammans kan vi hitta vägar att påverka 
 

Styrelsen   
gnm 

 

Eva Svahn   Jan- Olof Lundström 
Ordförande   Kassör 

 

Ps.Vill du ha fortlöpande info om vad som händer i föreningen maila till: vindeln@naturskyddsforeningen.se 

mailto:vindeln@naturskyddsforeningen.se

