
                                                                             

 

PROGRAM hösten 2014 

Cykeldag för klimatet! 

lör 6 sept kl 10-13, Bälter Swens Torg, Mora  

Moras snabbaste däckbytare! Tävling kl 11. Lunch 

för två i pris.  

Prova elcykel, liggcykel m.m.  

Cykel-quiz. 

Mat Runt Siljan 

sön 7 sept kl 11-15, Vattnäs Örtagård 

Vi finns på plats med föreningens kampanjmaterial 

"Byt till eko!" Läs mer på 

www.naturskyddsforeningen.se/eko  

Valenkät om natur och miljö till Moras politiker  

Resultatet med en översiktlig tabell samt detaljerade 

svar och kommentarer från vår politikerenkät finns på 

http://mora.naturskyddsforeningen.se 

Miljöpartiet var mest överens med Naturskydds-

föreningen, tätt följt av Vänsterpartiet. Moderaterna 

var minst överens med oss. 

Alla partier som svarat är överens med 

Naturskyddsföreningen att Mora ska: 

 öka produktion & konsumtion av ekologisk mat 

 förbättra Lärande för hållbar utveckling 

 minska kemikalierna i barns vardag 

 

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/val  

Natursnokarna, bär & svamp för nybörjare 

21 sept kl 10-12 

Samarr. med Ett mora för alla. 

Kontakt: Mesud Djangoi 0736-15 85 15.  

Europeiska Bilfria Dagen 

22 sept 

Vi uppmanar alla att ställa bilen hemma. 

Superhjältarna uppmuntrar de som cyklar och går! 

Miljövänliga Veckan 

v 40: 27 sept-5 okt  

Byt till eko! Tema ekologisk frukt. 

Utställning på biblioteket. 

Föreläsning på Mora Folkhögskola 1 okt kl 18.30  

Framtidens energi 

13 okt kl 18.30 Mora Folkhögskola 

Föreläsning med 

Johan Ehrenberg, 

författare, debattör 

och chefredaktör på 

ETC om miljöteknik, 

energiomställning och vad man kan göra själv. Samarr. 

med Mora kommun.  

Omställningens Tid 

16 okt kl 18.30 Mora Folkhögskola 

Föreläsning med Björn Forsberg, 

författare och forskare vid Umeå 

universitet.  

Festen är över. Dags att ställa om hela 

vårt sätt att leva och organisera 

samhället. Inspirerande exempel från 

hela världen om hur vi kan bygga en ny framtid.  
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