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Program 2016 

 
 
 

 

Välkommen på våra aktiviteter! 
Kolla även hemsidan och Facebook!  

Håkan, Ulf, Lillian, Lisen, Sonja och Mesud med cykelvagnen. Foto: Martin Neunherz 
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Natursnokarna – roliga aktiviteter för barn 4-10 år med föräldrar! 
12 mars, 21 maj, 20 aug och 24 sept. Kontakt: Kajsa Nyhlén Hansson, 
073-767 09 24, kajsahansson@hotmail.com  
 
1. Häng på solcellsrevolutionen!  
Studiecirkel egen el från sol. Varför solel, studiebesök, beräkningar, vilka 
blanketter måste jag fylla i m.m. Ledare: Magnus Bengtson. Start 18 feb kl 
18.00 på Mora Folkhögskola, 5 ggr. Kostnad 400 kr inkl. boken Solrevolution.  
Anmälan senast 10 feb. 
 
 
 
 
 
 
2. Börja skåda fågel! 
Studiecirkel med Lasse Hansson, 070-390 31 25, hansson.lm@gmail.com 
Första träffen inne 25 februari kl. 18.30 på Tingshuset 
Strandg. 10. 6-7 ggr, mest ute. Kostnad 250 kr inkl.  
Boken Börja skåda fågel. Anmälan senast 18 februari. 
 
 
        
              Törnskata 

3. Inventera skog i Venjan! 
Studiecirkel apr-aug med Bengt Oldhammer. Anmälan senast 29 mars. Mer 
info: bengt.oldhammer@telia.com, 070-334 33 82. 
 
Anmäl dig till studiecirklarna via Studiefrämjandet: 
 

Naturskyddsföreningen Mora 
Natursnokarna och studiecirklar 
 

 
 

Studiefrämjandet Dalarna 
Tel. 0247-131 35, leksand@studieframjandet.se 
www.studieframjandet.se/dalarna 
 
Alla arrangemang sker i samarbete med vårt studieförbund. 
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5 feb kl 17 Mora Cycle Power  
Även 4 mars, 1 april, 6 maj o s v 
Vi manifesterar för ökade satsningar på  
cykelvägar, bättre stråk och ökad säkerhet  
m.m. Samling vid Biblioteket kl 16.30,  
första fredagen varje månad. (Martin) 
 
10 feb kl 18-20 Miljöstrategiska frågor i Mora och energideklarationer i hus 
Mora bibliotek & kulturhus. Föreläsning med Eva Larsson miljösamordnare på Mora 
kommun och Jan Malm projekt- och utvecklingsledare på Energikontor Gävleborg. 
  
22 feb kl 18.30 Årsmöte Mora bibliotek & kulturhus   
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. (Ulf) 
  
12 mars kl 10-13 Natursnokarna tema vinter  
Vi undersöker is, snö och kyla, leker och gör eld.  Ta med matsäck och varma 
kläder.  Samling vid Sollerö kyrka kl 10. För hela familjen! I samarbete med Ett Mora 
för alla. (Kajsa)  
 
15 mars kl 18.30  Café Planet: Dela är det nya äga, Rosa Huset 
Dela, hyra, låna, ge bort, byta eller köpa begagnat. Detta kallas i Naturskydds-
föreningens bok: Ägodela. I dokumentärfilmen Dela är det nya äga på 23 min får vi 
träffa människor som ägodelar i Malmö, Barcelona och London. Hur fungerar det? 
Hur kan det utvecklas i framtiden? Hur kan vi göra det i Mora? Info om bytesbutiken 
och verktygsbiblioteket i Skattungbyn. (Lisen, Martin) 
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/agodela 
  

 
 
 

Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2016 
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Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2015 

19 mars kl. 20.30-21.30 Earth Hour/Jordtimmen 
Gör Earth Hour till en trevlig kväll med familj och vänner utan elektriska lampor och delta 
samtidigt i den globala klimatmanifestationen. Läs mer på www.wwf.se  
 

22 mars kl 18 Släpp fröerna loss det är vår! Mora Bibliotek 
Marie och Gustav Mandelmann berättar om hur de odlar vackert  

och gott i samarbete med höns, grisar, får och mjölkkor och om  

tillfredställelsen i att skapa egen elektricitet från vind och sol  

hemma på gården Djupadal i byn Rörum på Österlen. Inträde. (Sonja) 
  
11 april kl.13-14 Tyg eller otyg? Mora Folkhögskola 
Föreläsning om textil och miljö. (Lillian) 

 
16 april Klädbytardag – bytt är nytt! Mora Folkhögskola & Rosa Huset  
Lämna in hela, rena, begagnade kläder och accessoarer och få byteskuponger. Kom på 
lördag och byt till dig något som är nytt för dig! (Lillian, Sonja) 
 

Folkhögskolan: Lör kl 11-14, inlämning torsdag och fredag 14-15 april kl. 16-18 eller under 
lördagen. Obegränsad inlämning, men du får max 10 kuponger. Fikaservering. Det som blir 
över tas till skolans loppis sista april. Kontakt: Berit Zetterqvist 070-646 89 67. 
 
Rosa Huset: Lör kl 16-22, inlämning samma tid på fredagen. Obegränsad inlämning, du får 
så många kuponger som du har fräscha plagg.  
 

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Pris som Årets återvinnare  till 
Klädbytardagen i Mora! 
Motivering: ett roligt arrangemang som 
lockar många unga, främjar återvinning 
av en stor mängd begagnade kläder och 
bidrar till besparing av mycket råvaror, 
vatten, energi, kemikalier och koldioxid. 
Initiativet är ett stort föredöme och en 
härlig inspirationskälla till en hållbar 
livsföring! 
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11 juni från kl. 10 Familjedag Liljeholmens Bondgård i Våmhus  
Kom och se på gårdens hästar, höns, hundar, får och grisar. Föreningen bjuder på 
hästskjuts och fika till barnen, korv och saft. Läs om gården på 
www.liljeholmensbondgård.se (Ulf) 
 
11 juni Nattsångare Vi lyssnar på nattsångare som näktergal och busksångare. 
Samling vid kajen kl. 21. (Lasse) 

 
29 juni kl. 18 Blomstervandring Sollerön 

Vi vandrar längs Norrvikens stränder och ser vad som slagit ut. Samling vid Sollerö 
Kyrka. Ta med stövlar och matsäck.  (Hans) 
 

 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2016 

23 april kl 13-15 Cykelinsamling till asylboendena Moraparkens P  
Du kan även lämna direkt till Lisens garage, Oxbergsv. 35, på andra tider.  
Ring dock först 070-675 44 32. (Lisen, Martin) 
 
7 maj kl 8 Fågelskådning på Sollerön med Bosse Präst 
Samling vid Sollerö kyrka. Ta med stövlar och matsäck. (Hans) 
 
16 maj kl 9-18 Bok- och spelbytardag Mora Bibliotek & kulturhus  
Kom med dina gamla spel och böcker och byt till nåt nytt för dig. Helt gratis! 
(Sonja) 
 
21 maj kl 10-13 Natursnokarna Ätbara växter 
Samling vid kyrkan på Sollerön kl 10. Ta med matsäck. 
Samarr. med Ett Mora för alla (Kajsa)  
  

5 juni kl. 21 Naturnatten Hykjeberg 
Vi vandrar upp på Hykjeberg som ligger på 
gränsen mellan Mora och Älvdalen och njuter av 
utsikten. Naturreservatet har just blivit utvidgat. 
Läs mer på www.moraoutdoor.se Ta med 
matsäck. Samåkning från kajen i Mora. (Ulf) 
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Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2016 

20 aug kl. 10-13  Natursnokarna Småkryp i vattnet 
Samling vid kyrkan på Sollerön. Ta med matsäck och stövlar.  
Samarr. med Ett Mora för alla (Kajsa)  
 
24 aug kl 18 Medlemsmingel, Alderängarna  
Välkommen till en medlemskväll där vi bjuder på mat, fika. Och trevlig samvaro. 
Samling vid parkeringsplatsen längs Älvdalsvägen. Läs mer om reservatet på 
www.moraoutdoor.se (Lisen) 
 
17 sept Nationell cykeldag 
 
22 sept Bilfria dagen 
 
24 sep kl 10-13 Natursnokarna Höst  
Löv, träd, bär och hur djur och växter förbereder sig för vintern och vi undersöker hur. 
Ta med matsäck. Samling vid kyrkan på Sollerön kl 10. Samarr. med Ett Mora för alla. 
(Kajsa)    
 
 
 
 
v.40  1 - 9 okt  Bovar i badrumsskåpet!  
Vad är det vi smetar på oss egentligen? Vi tittar närmare på kemikalier i hygien-, hud- 
och hårvårdsprodukter, med fokus på ungdomar. Årets Miljövänliga vecka ger kunskap 
om olika produkter och deras baksidor samtidigt som vi tipsar om alternativen. 
Utställning på biblioteket, butiksundersökning, kanske gör vi egna miljövänliga 
produkter m.m. (Lillian) 
 

Välkommen till reg. upptakt i Borlänge med studiebesök på CCS 1 sept. Anmälan till 
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se, 070-273 91 55. 
 
Prel nov Filmvisning  -  This changes everything  av Naomi Klein 
www.thischangeseverything.org  

 
 
Meddela din e-postadress till medlem@naturskyddsforeningen.se så får du 
mail med programmet, påminnelser och ändringar.  
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Naturskyddsföreningen Mora  
Övrigt 

 
 
 
 

Låna cykelkärran gratis! 
Nyckel finns att låna på biblioteket  
och på Naturskyddsföreningens kansli 
Gävle-Dala, på Tingshuset i Mora. 
 
Massor av nya medlemmar! 
Tack vare riks värvargäng har vi blivit  
över 250 nya medlemmar i Mora.  
Välkomna alla nya! 
 
Vill du hjälpa till att svara på remisser?                                                     
Kontakta ordförande Ulf Jernberg.  
 
Mora Outdoor  
Här finns beskrivning av alla Moras naturreservat och tips om annan fin natur. Se  
www.moraoutdoor.se och Facebook. 
 
 
   
 
 
 
 
 

Program Naturum Fulufjället: 

• Fågelmorgon söndag 5 juni kl. 6-10.  

  Samling vid Naturum. Ta med matsäck,  

  kläder efter väder och gärna kikare.  

• Fladdermuskväll, en fredag eller lördag i  

  mitten av augusti kl. 21. 

• Skymningsvandring lördag 3 september kl. 20-22. Sagoväsen, eld och musik i   

  skogen. Efteråt finns fika att köpa i Björbäckstugan. Naturum är öppet hela  

  kvällen. 

• Svampens dag söndag 4 september kl. 10-17 på Naturum. 

• Geologins dag lördag 10 september. Program kommer under sommaren. 
 
Läs mer på www.fulufjallet.se 
Naturum Dalarna i Siljansnäs program finns på www.naturumdalarna.se  
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Meddela din e-postadress! 
Gå in på www.naturkontakt.se och lägg till/ändra själv eller maila till 
medlem@naturskyddsforeningen.se, ärende "e-postadress”.  Ange gärna  
ditt medlemsnummer, se baksidan av Sveriges Natur. Tack på förhand! 

ADRESSETIKETT B Sverige 

 

Porto betalt 

Avs:  Naturskyddsföreningen Mora 

 Strandgatan 10 

 792 30 Mora 

Kontaktpersoner 

Ulf Jernberg ordf.  0250-454 59,  
070-176 37 89 ulf.jernberg@telia.com 
       
Lisen Vogt sekr. 070-675 44 32  
lisenvogt@gmail.com  
                                     
Lillian Lundin Stöt  070-273 91 55  
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se              Sonja, Lillian, Hans och Ulf  

 
Sonja Viklund  070-24 14 268, misslagom@hotmail.com  
 
Mesud Djangoi  0736-15 85 15, mesud.djangoi@gmail.com  
 
Kajsa Nyhlén Hansson  073-767 09 24, kajsahansson@hotmail.com 
 
Lasse  Hansson 070-390 31 25, hansson.lm@gmail.com 
 
Hans Persson  0250-211 75 
 
Martin Neunherz  070-285 30 64 , martin.neunherz@gmx.com  

_____________________________________________________________________ 

 
Naturskyddsföreningen har ca 220 000 medlemmar och i Mora är vi 760 medlemmar.  
 
Bli medlem du med!  
Ring 08-702 65 00 eller gå in på www.naturskyddsforeningen.se  
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