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Välkommen på våra aktiviteter! 
Kolla även hemsidan och Facebook!  

Alla arrangemang sker i samarbete med vårt 
studieförbund Studiefrämjandet. 

Klimatmanifestation på gågatan varje fredag kl 16. #fridaysforfuture Mer 
info på https://www.facebook.com/KlimatetMora/ och  prv@gstf.se  
 
Naturskyddsföreningen har 226 000 medlemmar i landet och ca 670 i Mora. 
Bli medlem du med! medlem@naturskyddsforeningen.se, 08-702 65 00 
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Naturskyddsföreningen Mora  
Program 2019 

14 feb Årsmöte med fika kl 18 på Mora bibliotek & kulturhus  (Ulf) 
 
15 mars Klimatdemonstration kl 16 på gågatan #fridaysforfuture. Den här fredagen 
sammanfaller med Global Climate Strike for future . Vi bjuder särskilt in politiker till samtal 
om klimatet. Info: prv@gstf.se och https://www.facebook.com/KlimatetMora/ (Gustaf) 
 
  Prel. slutet av mars Studieresa till solcellsparken i  
  Katrineholm. Följ med och titta på solcellsanläggningar 
  i olika former, små vindkraftverk, elbilar, växthus.   
 Veg. lunch, föreläsning och rundvandring kl 12-16 + resa ca 4  
  timmar enkel väg. Vi funderar på att beställa  
  en buss om vi blir nog många.  
 
Intresseanmälan senast 10 feb via http://alturl.com/bdx38 Subventionerat pris.  
Läs mer på https://etcel.se/katrineholm (Lillian) 
  
30 mars kl 20.30-21.30 Earth Hour 
Årets tema för den globala klimatmanifestationen Earth Hour är förlusten av biologisk 
mångfald på grund av klimatförändringarna. Läs mer på www.wwf.se  
 
6 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 4:e och fredag den 5: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)  
 
 

  25 april Författarbesök av Tomas Bannerhed, som bl a 
  skriver krönikor om fåglar i Sveriges Natur. I samarbete 
  med och på Mora Bibliotek & Kulturhus kl 18.  
  Fåglar och litteratur i en härlig blandning! (Sonja) 
 
 
4 maj kl 8 Fågelskådning på Sollerön 
Vi tar en rundtur på ön, till bl a Norrviken och Agnmyren. Samling kl 8 vid kyrkan på 
Sollerön. Ta med fika och gärna stövlar. (Lasse) 
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11 maj Vandring mellan fäbodar och till magisk canyon  
Vi vandrar mellan Labb Djurberga och Stordammen i Skattungbyn med avstickare till 
canyon, ca 16 km. Samling kl 11.30 framför Skattunge handel i Skattungbyn. Alt. kl 12 på 
parkering framför Labb Djurberga WGS84 61°15'47.6"N 14°53'7.6"E.   
Åter ca kl. 18. Glöm inte vatten och matsäck. (Martin) 
 
13-18 maj Bok- och spelbytarvecka Mora Kulturhus & Bibliotek 
Kom med dina gamla spel och böcker och byt till något nytt för dig. Helt gratis! (Sonja) 
 
22 maj Biologiska Mångfaldens Dag på Alderängarna. Per Ax guidar politiker och 
allmänhet. Mat i det gröna. Prova att ta Naturfalken – ”simborgarmärke” i artkunskap. 
Samling kl 17 vid P Alderängarna längs rv 70 mot Älvdalen.  
Anmälan via http://bit.do/eFtuQ senast 17 maj (Lisen, Lillian) 
 
5 juni Naturnatten Fux-Andersknallarna på Solleröskogen  
Vi vandrar till en skog där intressanta naturvårdsbränningar gjordes 2017. Guide: Lars 
Ambrosiusson. Samåkning från Kajen i Mora kl 19. Ca en timmes bilresa enkel väg.  
Ta med matsäck. De som vill övernatta tar med tält eller sover under bar himmel. (Lillian) 
 

7 juni Cykeltur  vid vattenkanten  Mora – Spjutmo - Mora 33 km. Terrängcykel 
rekommenderas. Anmälan krävs! Sms till 070-285 30 64. Sista anmälningsdag 29 maj.  
Samling, start: parkering Seljavägen vid bron över Österdalälven  kl 10 - WGS84 
61°1'18.3"N 14°28'20.4"E. Glöm inte vatten och matsäck. (Martin) 
 

28 juni kl 18 Blomstervandring Sollerön  Upptäcktsfärd med spaning efter orkidéer.  
Vilka blommor har slagit ut? Samling vid Sollerö kyrka kl 18. Ta med fika. (Hans) 
 
V 40, 28 sept- 6 okt Miljövänliga Veckan, tema ägodela.  
Utställning på biblioteket och ev nån mer aktivitet. (Lillian) 
 
30 nov kl 11-13 Fixarkafé Mora Bibliotek & Kulturhus 
Istället för att köpa – fixa. Vi hjälps åt att reparera cyklar,  
kläder och prylar tillsammans - som en motvikt till Black  
Friday. Fika står uppdukat. (Sonja, Lisen, Lillian, Martin) 
 
Ev föreläsning och filmvisning i höst. Håll utkik på hemsidan, FB och Gävle-Dala Natur. 
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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 070-675 44 32  
lisenvogt@gmail.com  
                                     
Lillian Lundin Stöt  070-273 91 55  
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se         Ulf, Lisen, Lillian, Sonja, Hans 
 
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  
 
Gustaf Ekeberg 070-764 55 22, prv@gstf.se  
_____________________________________________________________________ 
 

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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