
Ulf Hanell, forskare vid Örebro 
universitet på måltidsekolo-
giska programmet. Varför är 
inte dagens produktionssys-
tem ekologiskt hållbara? Kan 
naturen stå modell för framti-
dens hållbara agroekosystem? 
Producenterna och konsu-
menterna – hur samverkar vi i 
framtiden kring utveckling av 
hållbara kvalitetslivsmedel?

Kallelse till årsmöte 
18 mars kl 18.00 
Församlingshemmet i Nora

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på fika, föredrag och samtal om 

Den goda matproduktionen 
– så kan vi komma dit! 

i Nora

I sammarbete med



Hej medlem!

Under 2014 har det hänt fantastiskt mycket i vår förening, framför allt i Naturskolan. Ni 
kan läsa om den verksamheten på vår hemsida. I dagsläget har vi några projekt på gång 
inom Naturskolan och hoppas på ett större bidrag under året. 

Under året som gick hade vi också träffar på onsdagar ”Grönt ljus för framtiden” på 
Kungsgatan 10. I år ska vi prova något nytt. Vi och Studiefrämjandet har startat ett 
samarbete med Café Dacapo och arrangerar ”Café Planet”, nya samtalskvällar med start 
25 februari. 

Vill du vara med och jobba med Naturskolan, skogsfrågor, omställning, matförsörjning, 
Natursnokar eller något annat, så hör av dig till oss. Mycket viktigt och roligt finns att 
göra och roligast är det om vi är många som hjälps åt.

Styrelsen och valberedningen: Tyvärr har vi ingen valberedning. Ingen ko på isen, för vi 
i styrelsen har så trevligt att vi inte vill sluta. Men det finns plats för fler om du också vill 
vara med, eller vill nominera någon. En valberedning måste vi få fram till årsmötet och 
här  behövs medlammars gemensamma kraft.
Naturskyddsföreningen i Örebro län bjuder in till 
en träff för alla medlemmar i länets kretsar för att i
nspireras av varandra. Söndag 22 februari i Rånnesta 
vid Tysslingen. Mer info på 
www.orebrolan.naturskyddsforeningen.se

Ett annat spännande arrangemang som
Naturskyddsföreningen är med på är Framtidsforum. 
Anmälan senast den 23 februari via länken
https://dinkurs.se/27939

i Nora

Hoppas vi ses!
Hälsningar styrelsen


