
Vi står inför stora utmaningar när det gäller natur- och miljöfrågor. Vi vill 
bidra till bättre naturskydd, locka våra barn genom Natursnokar (Natur-
skyddsföreningens barn- och familjeverksamhet) att bli nyfikna på hur 
det är att vistas i naturen och vi vill vara en viktig samtalspartner för våra 
politiker när det gäller miljö- och naturvårdsfrågor i Nora kommun. 

17 mars Träd och knoppar och spår
Kan du känna igen ett träd på knopparna? Vem har rört sig här före oss? Och 
mycker annat klurar vi ut denna dag.

21 april Snokar och fåglar vid Öbykulle, Kvismaren, 
Anmäl dig till Kajsa Grebäck före 12 april så vi kan förbereda samåkningen/
gemensam buss. 10.00 från Torget i Nora. Ta med matsäck.

19 maj Naturstig, bygga kojor och allemansrätt
I dag ska vi göra en naturstig och bygga kojor på Alntorps Ö

7 april kl 10-15 Skogsdag 
Martin Jentzen, skogsbrukskonsult visar och berättar om vad naturnära 
skogsbruk innebär. Vi avslutar med ett dialogmöte om stadsnära skog, 
Digerbergets framtid och kommunens skogar. Du kan vara med del av 
dagen eller hela. 
Intresseanmälan till: kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

25 april Hur förenar vi vindkraft och naturvård? 
Isak Isaksson från Naturskyddsföreningens rikskansli kommer och be-
rättar om Naturskyddsföreningens syn på vindkraftsetableringar. Och 
vi resonerar kring hur läget ser ut i länet och vår hållning. 
Kl 18.30 i Örebro.

Naturvänliga veckan Fjärilar och bin hur kan vi hjälpa dem?
Lördag 4 till söndag 12 maj, är det Naturvänliga veckan 2013 – en kraft-
samling i hela landet, för praktisk naturvård då vi gör insatser för den 
biologiska mångfalden och inspirerar andra att vara med. 
Naturskyddsföreningen kommer att finnas vid glasstorget i Nora lörda-
gen den 4 maj med bioquiz, info om bin- och hummelbon, fjärilslock-
ande växter mm. Den dag som det ser ut att bli finast väder, 9-12 maj 
har vi en fjärilsdag i det nya naturreservatet i Ramshyttan. Vi lär oss de 
vanligaste fjärilarna, om växter som olika fjärilar gillar och om hur man 
kan lägga upp en egen fjärilsslinga. 
Intresseanmäl dig om du vill hjälpa till på lördagen 4 maj, eller vill följa 
med till Ramshyttan. kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Tisdag 5 juni Naturnatten 
ej bestämt vad och var, se 
naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen i samarbete med:

Natursnokarna 
träffas tredje söndagen i 
månaden kl 10 vid 
Plaskusbryggan i Nora. 

Onsdag 10 april Samåkning - mingelkväll
Smidig samåkning via smartfon - spar pengar och rädda miljön. Det 
blir information och diskussion. kl 18.30 på biblioteket i Nora



Omställning Nora - Nora mot en hållbar 
framtid! 
Vi vet alla att något måste göras för att vårt 
samhälle ska kunna fungera på sikt utan 
att tära mer på naturens resurser än vad 
naturen kan återskapa. Det hållbara sam-
hället hushållar med resurser och hittar 
nya smarta vägar för att skapa livskvalitet. 
Omställning Nora, en verksamhet öppen 
för alla i Nora kommun som vill vara med 
och lära och bidra i detta arbete. Att ställa 
om till ett hållbart samhälle berör många 
områden; hur vi värmer våra hus och vil-
ket drivmedel vi använder, hur vi använder 
transporter, vad vi äter, hur mycket och vad 
vi köper, om nätverk - hur vi samarbetar 
för att nyttja våra resurser väl, och mycket, 
mycket annat. Bara fantasin sätter gränsen! 
Omställning Nora har skapat smarta sidor 
på Facebook: Samåkning Nora och Prylby-
targruppen. Dessa Faceboooksidor, precis 
som Omställning Nora är öppna för alla! 

25 februari Odlarprojekt i kv. Bryggeriet 
inför sommarutställningen AV JORD
Vill du vara med och få kv. Bryggeriet att 
sjuda av liv och växtkraft i sommar? 
Vill du vara med och planera, påta och 
plantera. Dela med dig av din lust och dina 
kunskaper och ta del av andras .Anmäl 
ditt intresse kajsa.greback@naturskyddsfo-
reningen.se
Första mötet 25 februari kl 18.30 på Bryg-
geriet i Nora tillsamans med NoraArt

4 mars om livsmedelsförsörjningen nu och 
i framtiden i Nora kommun. Kl 18.30 Nora 
bibliotek

Naturskyddsföreningen kommer att 
vara med under Byggnadsvårds- och 
hantverksmarknaden den 18-19 maj! 
”2013 händer det mycket i Nora! Vi fi-
rar då våra Europa Nostra priser för god 
kulturmiljövård som vi är mycket stolta 
över. 1993 fick vi medalj för Nora stads-
kärna, veteranjärnvägen och för Pershyt-
tans hytta. 2003, diplom för vårt nybygg-
da församlingshem och restaureringen 
av Ralph Erskins centrumanläggning i 
Gyttorp. Detta jubileum uppmärksam-
mar vi bland annat genom att arrangera 
en byggnadsvårds- och hantverksmässa i 
Nora och Pershyttan.
Förutom att fira vårt jubileum har vi 
en annan målsättning med mässevene-
manget: vi vill visa byggnadsvårdsom-
rådets och hantverkens värde för framti-
den. Byggnadsvård och hantverk är inte 
bara tillbakablickar och nostalgi! Det har 
ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
värde för framtiden. Särskilt i ljuset av 
de klimat- och miljöutmaningar vi står 
inför. Detta vill vi belysa.” Och här är det 
som Naturskyddsföreningen kommer in. 
Vi söker medlemmar som vill vara med 
under helgen. Vi kommer att träffas någ-
ra gånger innan helgen och tillsammans 
bestämma vad vi ska göra. 

Du, och alla andra som är med i Naturskyddsföreningen är varmt välkomna 
att göra era röster hörda på årsmötet. Även om du aldrig förut har varit med 
på en förenings-aktivitet är du välkommen att vara med att ge förslag och 
synpunkter om hur du tycker att föreningen bäst ska arbeta.

Efter årsmötesförhandlingarna ca kl 19
Henrik Josefsson från Länsstyrelsen kommer och berättar om aktuella natur- 
och miljövårdsfrågor som vi berörs av i Nora kommun.
Vad görs inom miljöövervakningen? Samarbeten mellan Länsstyrelsen, för-
eningar och enskilda medborgare. Fjärilsinventeringar, följ naturens kalen-
der, floraväktare - hur går det till? Är det några nya reservat på gång i norra 
länsdelen? Aktuella inventeringar m.m. Hur långt har man kommit för att nå 
miljömålen? Har du någon fråga så är den också välkommen.

Föreningen bjuder på fika
Varmt välkomna! Önskar styrelsen

Hör gärna av dig om du vill vara med i och/eller har förslag på personer 
till aktiviteter, styrelsen eller andra uppdrag. 
Ordförande Pamela Reynold 0732 - 67 00 31 pamela.reynold@telia.com
Valberedningen Ankie Rauséus 0702-807 466, ankie.rauseus@telia.com

Kallelse till årsmötet med 
Naturskyddsföreningen i Nora

Onsdag 27 mars 2012 kl. 18.00
Plats: Biblioteket i Nora


