
Samarbeten 

JORF - Jämtlands läns 

ornitologiska förening - 

http://www.jorf.se/  

Studiefrämjandet - 

http://www.studieframjand

et.se/jamtland-harjedalen/  

Båda dessa föreningar är 

viktiga samarbetspartners. 

● Årsmöte - 1/3 

● Klädbytardag - 17/4 

● Hållbarhetsfestivalen - 

Hösten  

● Kemikalienätverket – Alltid 

i farten! 

● Skogsnätverket – 

Nyuppstart! 

● Slåtterängarna - Augusti 

● Miljövänliga veckan - v.40 

● En bättre jul - December 

● Värvningsdagar 

● Vad vill du ska hända? 

- Maila oss! 

 

Vad händer i 
Östersundskretsen 2016? 

Skogsnätverket 

Ett nätverk för de som är intresserade 

av att hjälpa till mer i frågor som rör 

vår skog. Detta nätverk är just nu 

under uppstart av ordföranden i vår 

krets, Mikaela. Om man är intresserad 

så mailar man henne; 

mikaela.holm88@gmail.com. Håll 

utkik efter detta nätverk under våren! 

Slåtterängarna 

Brunkullan är en konkurenssvag växt som från att ha varit en vanlig växt i Jämtland 

började minska kraftigt på 50-talet. Det är vår landskapsblomma och den finns nu 

endast kvar på ett fåtal växtplatser i länet. Föreningen tar idag hand om två ängar 

och slår dem i augusti varje år. Är du intresserad av att hjälpa till? Maila oss! 

Årsmöte för kretsen är planerat till den 1 Mars 

och alla är välkomna att delta, tiden är 18.00 och 

platsen Gamla Tingshuset. Det är på detta möte 

som det kommande årets styrelsemedlemmar väljs, 

så kom och möt dina representanter. Det bjuds på 

soppa med bröd. 

Följ oss och bli aktiv. 

Du kan följa vårt arbete och hålla dig uppdaterad 

på vad som sker via Facebook eller vår hemsida. 

Men glöm för all del inte att det är engagemang 

från våra medlemmar som krävs för att det ska bli 

någonting gjort. Vill du bli mer aktiv, anordna en 

egen studiecirkel, eller hitta på en annan aktivitet 

kring ett ämne som du brinner för? Kontakta oss 

så kan vi bolla tankar och idéer för att kunna gå 

vidare med detta. 

www.facebook.com/naturskyddsforeningen.osters

und/ - facebooksidan 

ostersund.naturskyddsforeningen.se/ - hemsida 

ostersund@naturskyddsforeningen.se - mailen 

Nationella klädbytardagen 17/4 

Sveriges största klädbytardag, så 

funkar det: Ta med max 5 fina och 

fräscha plagg. För varje plagg får du 

en biljett som du “betalar” med vid 

bytet. 

Tid inlämning: 11:00-12:00 

Tid utbyte: 13:00-14:30 

Plats: Friskis & Svettis Frösön 

Nätverket Handla miljövänligt 

söker... 

Detta nätverk har varit igång i c.a 10 år 

men har nu tappat sin ledare som valt 

att fokusera på annat. Nätverket ligger 

på is just nu så den som känner för att 

organisera upp och styra detta nätverk 

får gärna höra av sig till oss så hjälper 

vi dig att komma igång. 
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Värvningsdagar i Östersund 

Det kommer att arrangeras värvningsdagar på 

gatorna i Östersund under början av året, detta är 

organiserat från huvudkontoret. Uppgiften är 

först och främst att söka månadsgivare och 

informera om vad vi i kretsen och föreningen i 

stort gör. Håll utkik på stan! 

Hållbarhetsfestivalen 

Hållbarhetsfestivalen handlar om att väva ihop 

föreläsningar, musik och engagemang kring 

hållbarhet på ett attraktivt sätt och blev ett lyckat 

evenemang både år 2013 och 2015. Vi har planer 

på att göra comeback under hösten 2016. 

Festivalen söker volontärer, så hör av er till oss. 

https://www.facebook.com/hallbarhetsfestivalen/  

Ägodela 

Årsboken för 2016 har nyligen 

landat hos oss som har beställt den. 

Den innehåller frågeställningar 

kring konsumtion och vår tids idé 

om att vi måste äga så många 

prylar som möjligt för att uppnå 

lycka och status. Vi skissar just nu 

på möjligheterna att kunna hålla i 

någon typ av workshop under 

våren i detta ämne. 

Kemikalienätverket 

Nätverket KemNet, består av ideellt aktiva kemikalieintresserade personer som vill 

veta mer om vilka kemikalier vi har i vår närhet och hur vi kan minska dem. 

 Under 2016 ska vi fokusera på ”Schyssta produkter i badrumsskåpet” 

● 11/2 Föreläsning med Lina Wold, Ed-eco kl 18.30 på Eco cafeét. Få 

kunskap om vad som finns i ditt badrumsskåp och vilka kemikalier du ska 

undvika. 80:- Vi bjuder på smörgås, kaffe/te och kaka. 

● 21/2 Workshop ” gör dina egna hårda tvålar” 2 grupper, kl 10-13 och kl 

14-17. Du får med dig 10 st tvålar hem. 150 kr för medlemmar, 450 kr för 

icke medlemmar och då ingår 1 års medlemskap. Max 10 pers, anmälan 

senast 12/2. 

● Studiecirkel 3 gånger under april där vi ska titta på de produkter vi har i 

badrumsskåpet och vad det är vi ska undvika. Vi lär oss bla vad 

miljömärkningarna betyder. Vi ska även göra egna hudvårdsprodukter som 

deo och bodybutter. 

Alla är välkomna! Om du har frågor eller vill anmäla dig till några av aktiviteterna 

maila oss - kemikalienatverket.osd@gmail.com 

Är du intresserad av att vara med i nätverket eller bli aktiv? Det finns mycket du kan 

hjälpa till med oavsett om du har någon förkunskap eller inte. 

Vi finns på facebook www.facebook.com/kemikalienatverket.ostersund 

Eller maila kemikalienatverket.osd@gmail.com 

 Miljövänliga veckan 

vecka 40 (1-9 oktober) 

Årets tema är: ” Schyssta produkter i badrumsskåpet” 

Den 3/9 kommer att ha en regional upptakt inför detta då vi tillsammas bestämmer 

vad vi vill göra, tex granska olika företag, göra en utställning, prata med 

allmänheten, samarbeta med andra företag, skriva insändare, göra egen hudvård. 

Vi välkomnar alla som är intresserad av att vara med på upptakten. Maila oss på 

kemikalienatverket.osd@gmail.com 

En Bättre Jul 

Varje år, i samband med decembers 

intågande så ökar diskussionerna kring 

vår konsumtion. Det är debattinlägg hit 

och dit. Vi valde 2015 att göra något 

konkret på detta, och bjöd in till ”En 

Bättre Jul” där vi lagade mat tillsammans, 

samtalade om hållbart julfirande och 

lyssnade på konsumtionskritisk poesi. Då 

julhetsen år 2016 inte lär skilja sig 

nämnvärt från 2015, så siktar vi på att 

upprepa denna tillställning. 
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