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Hej!  

Jag hoppas att du har haft en riktigt skön sommar! Nu drar höstens aktiviteter igång igen - bland annat med en kurs 

för Natursnoksledare, upptakter inför Miljövänliga veckan och inte minst arbetet inför valet den 14 september. Många 

kretsar miljömärker kandidater till kommunfullmäktige, tillsammans miljömärker vi riksdagskandidater och i Västra 

Götaland har vi Miljökollen där vi kollar vilka kandidater som lovar att rösta för miljöbra alternativ de kommande fyra 

åren. Vi har en intensiv höst framför oss alltså – nu kör vi! 

 

Ur innehållet:  

– Miljökollen kollar kandidaterna i regionvalet 

– Kurs för Natursnoksledare den 11-12 oktober 

– Regionala upptakter Miljövänliga veckan 

 

Miljökollen kollar kandidaterna i regionvalet 
Få miljökoll på dina politiker! I Miljökollen lyfter vi fram de 
kandidater till regionfullmäktige som lovar att rösta för 
miljöbra alternativ de kommande fyra åren. Mer 
information om Miljökollen hittar du på regionkansliets 
hemsida eller på www.miljökollen.nu.  
 
Hjälp gärna till att sprida information om 
undersökningen! Dela hemsideadressen med dina 
vänner, eller hitta Miljökollen på Facebook och Twitter 
med #miljökollen! 
 

 

 
 
 
Kurs för Natursnoksledare 
Vill du få barn att upptäcka naturen? Om JA – då ska du 
bli Natursnoksledare! Den 11-12 oktober är du 
välkommen på en kurs för gamla och nya ledare i Fristad 
strax norr om Borås.  
Du lär dig att leda övningar tillsammans med andra. Vi 
leker lekar och testar utrustning. Vi använder elden för 
att göra fika och pratar om hur vi bäst startar och driver 
en Natursnoksgrupp. Vi delar med oss av det vi kan och 
byter erfarenheter med varandra. 
Du väljer själv om du vill vara med en eller båda 
dagarna. All information om kursen hittar du här! 
Välkommen! 
 

 
Regionala upptakter för Miljövänliga veckan 
Naturskyddsföreningens kampanj ”Byt till eko” är en 
formidabel succé. Eko är nära, engagerar och 
mobiliserar massor av nya människor och medlemmar. 
Glädjande är också att ekoförsäljningen ökar i butikerna, 
vindruvor med 400% under perioden oktober – nyår 
2013! Det tycker vi är härligt! 

Därför fortsätter vi kampen för mer eko på tallriken. I år 
nischar vi in oss på frukt och bekämpningsmedel. Och 
de som är mest känsliga för gifterna, nämligen barnen. 
Vi laddar också för en riktig skördefest där vi vill ha er 
hjälp att komma på smarta sätt att ta vara på all god 
frukt som hänger oplockad i trädgårdarna. Vi uppmanar 
människor att byta till ekofrukt – och inte glömma 
äpplena.  
 
Den 30 augusti är det dags för upptakt i Borås, och 
redan dagen därpå, den 31 augusti, blir det upptakt i 
Halmstad. Kom på upptakt och var med och påverka! 
 
 

Tack Maria! 
Maria slutade på regionkansliet efter semestern. Vi 
vill tacka henne för tiden på regionkansliet, och 
önskar henne lycka till på det nya jobbet på 
Jordens Vänners medlemstidning Miljötidningen! 
 
 

Trevlig helg! 

/Klara 

 

 

Fram till den 1 oktober är kansliet endast bemannat 

på 50%, jag vill därför ursäkta om det ibland är svårt 

att nå oss. 
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