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Välkommen med i 
Naturskyddsföreningen i Nora
www.nora.naturskyddsforeningen.se 

Facebooksida: 
Naturskyddsföreningen i Nora

Ordförande: Henrik Perrin, 
henrikperrin@hotmail.com 
070-946 04 20

Arbetet med Naturskolan fortskrider 
vill du veta mer kontakta Kajsa Grebäck

Solelcirkel i Nora startar i oktober. Vill du vara 
med? Kontakta Carl Eriksson på Studiefrämjan-
det, carl.eriksson@studieframjandet.se 
019-16 83 13

I alla våra aktiviteter samarbetar vi med 

Tornfalk



26 sep - 4 okt
Framtidsveckan & 
Miljövänliga veckan.

Ordna en ekofika! Årets tema un-
der miljövänliga veckan handlar om 
fika. Därför uppmanas alla att ordna 
ekofika på arbetsplatsen, skolan eller 
i föreningen. Ett trevligt infomaterial 
för samtal runt fikat finns att använda, 
affischer och foldrar. Kontakta 
Lena Bjärmark, 0701-75 71 25 eller 
bjarmark@gmail.com.

Delge andra vad ni tänker göra under 
veckan eller läs om det som händer 
runt om i länet på 
www.framtidsportalen.se 

Tisdag 29 sep  
Hållbar framtid för våra barn! 
Hur bygger vi blomstrande lokal-
samhällen? Dialogmöte med Anders 
Persson, grundare av Framtidsveckan. 
Lösningarna för en hållbar framtid är 
lokala och skapar blomstrande byg-
der! Välkommen till ett samtal om 

hur vi möter utmaningarna och tar 
vara på möjligheterna! 
Tid: 11-13 på Nora bibliotek. 
Meddela gärna om du kommer så 
fixar vi enklare lunch. 
kajsa.greback@naturskyddsforening-
en.se tel: 072-546 01 06.

Tisdag 29 sept
Vi deltar i Seniormässan på Stads-
hotellet i Nora. “Hur kan våra ge-
mensamma kunskaper bidra till de 
ungas framtid?” Filmvisning 
Storytelling – en hållbar framtid, 
Naturskyddsföreningen/Omställning 
Nora, Kajsa Grebäck, Lena Bjärmark.

Fredag 2 okt. Ekofika
Vi står på Coop och bjuder på kaffe, 
eko och fairtrade.
          
Onsdag 30 sep
Det posturbana samhället
Vetenskap och visioner om stad 
och landsbygd. Forskarspaning och 
samtal med kulturgeograferna Ann-
Cathrine Åquist och Eva Gustavsson 
samt teknikvisionären Dag Stranneby 
från Örebro Universitet. Tid: 18.00 på 
Nora bibliotek. 

Lördag 3 okt 
Skördemarknad & loppis vid Järle 
station. Tid: 11-14. Norakretsen med-
verkar med ekoutställning. holkbygge.

Onsdag 14 okt. Café Planet
Schysst grön ekonomi 
Vi samtalar om hur våra privata 
besparingar kan bli klimatkloka och 
”schyssta”, och hur vi kan påverka 
samhällets ekonomi i mer hållbar 
riktning. Maria Westerholm och Han-
na Arneson presenterar även exempel 
på alternativa banker och sparformer. 
Tid:18.00-20.30 på Café DaCapo. 

Lördag 24 okt
Skogsdag 
Hur kan man jobba med natur- och 
viltvård i skogen? För skogsintres-
serade och skogsägare. Medtag fika. 
Samling på torget i Nora kl 10, sedan 
åker vi ut i skogen. Åter kl 15. 
Anmäl dig till 072-546 01 06.
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Onsdag 4 nov Café Planet
Är skogen sjuk? 
Stefan Forsberg, skogskonsulent från 
Skogsstyrelsen informerar om de 
trädsjukdomar vi ser allt mer omkring 
oss. Tid: 18.00-20.30 på Café DaCapo. 

Onsdag 11 nov. Café Planet 
Hållbart Nora och miljöplansarbe-
tet. Ny dialogträff med Sofie Sem-
strand på BKT som informerar och 
lyssnar på synpunkter och förslag.Tid: 
18.00-20.30 på Café DaCapo.

Onsdag 9 dec. Café Planet
Film & samtalskväll
Vi visar filmen om omställningsar-
betet här i Örebro län och diskuterar 
hur vi vill gå vidare lokalt i Nora. Tid: 
18.00-20.30 på Café DaCapo.

Länsaktiviteter:
10 okt. Vindkraft på rätt plats 
Naturskyddsföreningen i Örebro och 
Värmlands län bjuder in till en kurs. 
Kursen för alla som vill påverka vind-
kraftsutbyggnaden i kommunen eller 
länet. Vi utgår från Naturskyddsfören-
ingens grundläggande inställning, att 
vindkraft är en förnybar energikälla 
som måste byggas ut om Sverige ska 
kunna avveckla kärnkraften och bli 
oberoende av fossila energikällor. 
Plats: Naturskyddsföreningens lokal. 
Vadaregatan 3 i Karlskoga. 
Info och anmälan: 
naturskyddsforeningen.se/vindkraft.

Lördag 7 nov 
Gemensam sak
Att arbeta med värderingar för 
hållbarhet. Tid: 10.00 - 17. 00

Lördag 7 nov 
Framtidsfest i Örebro för alla som 
deltagit i Framtidsveckan. Tid kl 18.00
Läs mer på:
orebrolan.naturskyddsforeningen.se

i Nora


