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PROGRAM hösten 2015 

Svamputflykt med Ewa och Leif i Orsa 

5 sept kl 10, samåkning från biblioteket Orsa  

Ta med svampkorg, kniv och någon grönsak till en 

maträtt vi lagar tillsammans.  

Info: 0250-417 21.  

Mat Runt Siljan (Sonja, Lillian) 

sön 6 sept kl 11-15, Vattnäs Örtagård 

Vi finns på plats med föreningens kampanjmaterial 

"Byt till eko!" och Klimatmaxa.  

Höstresa till Fulufjället (Ulf) 

18-20 sept 

Vi avreser fredag e.m. mot Fulufjället och övernattar i 

byn "Mörkret". Lördag: besök på Naturum, 7-8 km 

lång vandring till Njupeskärsfallet och vidare till 

Rösjöarna, tillbaka via en annan stig. Söndag: kortare 

skogsvandring, ev besök på Lomkällan i Särna. 
 

Vi samåker och ansvarar för egen mat/matsäck. Moras 

deltagare får subventionerat pris. 22 sängplatser är 

prel.bokade. Bindande anmälan senast fredag 4 

september till Åke Tidigs, 076-824 73 29, 

tidigsake@gmail.com Mer info kommer till anmälda.  

Film: Bikes vs Cars (Lillian, Lisen och Sonja) 

22 sept kl 18, Mora Kulturhus & bibliotek 

Hur stor plats får bilen ta? Cykeln är en fantastisk 

uppfinning med kraft att förändra världen. Aktivister 

och politiker runt om i världen försöker bryta sig fria 

från bilberoendet, men samtidigt har det aldrig sålts 

fler bilar i världen än idag. 

 
90 min film följt av fika och samtal med repr. från 

Mora kommun. Samarr. med Mora Trafiksäkerhetsråd 

och Mora kommun. Ingår i Europeiska Trafikantveckan.  

Kom och fika eko! (Sonja, Lillian) 

29 sept kl 14, Mora bibliotek 

Provsmaka riktigt gott kaffe. 

Utställning, butiksundersökning 

m.m. hela Miljövänliga Veckan, v. 

40, tema kaffe & bröd. 

www.naturskyddsforeningen.se/eko  

Föreningsmässa för barn och unga (Mesud) 

3 okt Moraparken              Vi finns med på ett hörn. 

Stora Klimathösten – bli Planetskötare! 

* Kulturhuset i Stockholm blir Klimathuset! 2-3 okt  

   www.naturskyddsforeningen.se/hostkonferensen 

* Klimatstafetten Run for your life till Paris 9-30 nov  

* Stor global klimatmanifestation 29 nov 

Håll utkik efter fler aktiviteter i landet/världen. 

 

Lokalt arbetar vi för att Mora ska ställa om från fossila 

bränslen m.m. Har du fler idéer - kontakta styrelsen. 

Minimera avfallet – gör mer med mindre! (Lisen) 

18 nov kl 18.30, Mora Folkhögskola 

Föreläsning av NODAVA hur vi kan använda jordens 

resurser effektivare. Samarr. med Mora Folkhögskola. 

Ingår i Europeiska Avfallsveckan/Europa minskar avfallet. 

Mora kommuns miljöprispengar 

Vi har nu beslutat att dela prispengarna 10 000 kr på: 

* Reparation av skänkta cyklar till asylboendet i Gesunda 

* Subventionerad Fulufjällsresa 

* Inköp av cykelvagn som kan lånas: 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckel finns att låna på biblioteket och 

Naturskyddsföreningens reg. kansli, Tingshuset Mora. 

070-273 91 55. 

H
åkan

, U
lf, Lillian

, Lisen
, So

n
ja, M

esu
d

 

http://mora.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.mora
mailto:tidigsake@gmail.com
http://www.naturskyddsforeningen.se/eko
http://www.naturskyddsforeningen.se/hostkonferensen

