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Välkommen på våra aktiviteter! 
Kolla även hemsidan och Facebook!  

Alla arrangemang sker i samarbete med vårt 
studieförbund Studiefrämjandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen har 226 000 medlemmar i landet. 
Bli medlem du med! medlem@naturskyddsforeningen.se, 08-702 65 00 
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Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2018 

12 mars kl 18 Årsmöte med fika. Mora bibliotek & kulturhus  (Ulf) 
 
24 mars kl 20.30 – 21.30 Earth Hour 
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  
 
14 april Klädbytardag kl 11-14 Mora Folkhögskola  
Lämna in hela, rena, begagnade kläder och accessoarer och få byteskuponger. Byt till 
något som är nytt för dig! Inlämning torsdag den 12:e och fredag den 13:e 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.  
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen  (Lillian, Sonja)  
 
14-19 maj Bok- och spelbytardagar Mora Kulturhus & Bibliotek 
Kom med dina gamla spel och böcker och byt till något nytt för dig.  
Helt gratis! (Sonja) 
 
2 juni kl 10 Cykeltur  
MTB eller ATB rekommenderas. Alla typer av vägar förkommer. Start i Mora vid biblioteket 
kl 10. Efter genomgång av cykelns duglighet sätter vi fart till Vika på alternativa vägar. 
Delar av gamla Landsvägen genom Vika är en lättrullad del och fortsättning till Gesunda via 
Ryssa. Vid ankomst på Sollerön svänger vi vid campingen till höger och följer vattenkanten 
till Utanmyra. Rastplats med fin utsikt och favoritställen: Bengtsarvet  - gravfält - Karl 
Lärkas stuga. "Snabbväg" tillbaka: Sundsvägen, Sollerövägen via Vinäs. (Martin) 
 

5 juni kl 18 Naturnatten på Kättboåsens levande fäbod 

Yvonne Smedberg guidar och berättar om fäboden och livet där. Här finns fjällnära kor, får, 
getter, häst, höns, grisar, kaniner och kalkoner. Yvonne förädlar mjölken från korna, slaktar 
själv och är till stor del självförsörjande året runt. Energisnål matproduktion som ger en 
rikare flora och fauna. Enkel veg. soppa med smörgås, kaffe och kaka framför elden till 
självkostnadspris.  

Kättboåsens fäbodar ligger 34 km sydväst om Mora, nära väg E45. (Lillian) 

Samåkning från Kajen i Mora kl 18. 

Se https://www.facebook.com/KattboasensFabodar/ 
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9 juni kl 10 Trädkoll i Siljansfors  
Guidning bland olika trädslag i Siljansfors försöksparks  arboretum, av parkchef Christer 
Karlsson. Samåkning från Kajen i Mora kl 9.30. (Ulf) 
 

29 juni kl 18 Blomstervandring Sollerön 

Upptäcktsfärd. Vad har slagit ut? Samling vid Sollerö kyrka kl 18. (Hans) 

 
Valdebatt (Lisen, Sonja) 
Vi planerar att bjuda in politiker för ett samtal/debatt inför valet. Frågeområden:   
• Transporter 
• Skola: rapporten ”Hållbar utveckling – dags att skynda på”, kost och hälsa 
• Globala målen 
• Skogen 
 
16 aug kl 21 Fladdermuspejling Selbäck  
Guide Uno Skog, länsstyrelsen. Samling vid Kajen för samåkning kl 21. (Lillian) 

 
25/9 kl 18 Gratislunchen  Mora Bibliotek & Kulturhus 
Författarbesök av Therese Uddenfeldt. De senaste århundrandena har vi kunnat avnjuta 
historiens största gratislunch. Det fossila bränslet har gett oss en frihet som människan 
tidigare bara kunnat drömma om. Men: Oljereserverna minskar och vårt beroende bara 
ökar. Det här är en bok om oljan och dess ändlighet. Men också om alla de underbara 
saker vi byggt, skapat och skrivit med oljan som förutsättning. Kan vi behålla dem nu när 
gratislunchen lider mot sitt slut? (Sonja) 
 
 
 
 
 
 
6/10 kl 11-14 Repair café   Mora Bibliotek & Kulturhus 
Reparera cyklar, kläder, prylar m.m. och hitta nya användningsområden. Kunniga 
reparatörer och fika finns på plats.  Ingår i Miljövänliga veckans tema: Ta vara på det du 
har! (Sonja, Lisen, Lillian, Martin, Mesud) 
 
Ev i höst/vinter: föreläsning Geopark Siljan, filmvisning, spårning, snöskovandring. Håll 
utkik på hemsidan, Facebook och i Gävle-Dala Natur. 

 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2018 

 
 

http://mora.naturskyddsforeningen.se/
http://mora.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.se/mora


 
http://mora.naturskyddsforeningen.se 

www.facebook.com/naturskyddsforeningen.mora  

Vi vill ha din e-postadress! 
Maila medlem@naturskyddsforeningen.se så får du programmet, påmin- 
nelser och ändringar m.m. 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 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  

_____________________________________________________________________ 

 
Moras alla naturreservat och annan fin natur på www.moraoutdoor.se och Facebook. 
 
Låna föreningens cykelkärra gratis! Nyckel finns i bibliotekets lånedisk.  
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