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Hej!  

Det är nästan galet hur mycket jag längtat efter den kommande helgen, sedan förra året. Tänk att bara sitta en hel 

dag och spana efter fåglar. Dricka en kopp kaffe eller tre, äta mackor och titta ut. Jag som då var ganska nyinflyttad 

fick tillfälle att ta en paus från fixandet i huset och bara njuta av att se allt liv runt omkring det. För den som är riktigt 

fågelbiten måste detta vara en drömhelg, som dessutom bjuder på en massa fågelmatningsaktiviteter i föreningen! 

En del av dessa hittar du på vår Facebooksida (där vi två gånger i veckan tipsar om kommande aktiviteter), och 

allihop hittar du i aktivitetskalendern. Trevlig helg! 

 

Ur innehållet:  

– Träff för starkare kretsar 

– Natursnokarna på IKEA 

– Vill du starta studiecirkel om gruvor? 

 

Träff för starkare kretsar 
Nu växlar vi upp arbetet med att stötta kretsar! 
Tillsammans kan vi peppa varandra och planera för ökat 
engagemang. Var med i det arbetet genom att dela med 
dig av erfarenheter och diskutera möjligheterna med 
andra som är intresserade av precis samma sak: att få 
aktivare, större och starkare kretsar i Västsverige. Vi 
planerar ett möte redan i februari. Läs mer och anmäl 
dig till mötet här! 

 
Vill ni ha hjälp av en student, praktikant eller 
volontär? 
Ganska ofta får regionkansliet in ansökningar från 
studenter och andra som vill göra sitt examensarbete 
eller sin praktik hos oss. Dessa har vitt skilda 
inriktningar; frågorna kan röra allt från naturvård, 
konsumtion och lokal-globalt arbete till att arbeta med 
hemsidor, texter, design och layout. Har din krets eller 
ditt länsförbund något som alltid ligger i ”att göra”-listan, 
som aldrig blir gjort? Något som vore så grymt kul att 
fixa men som ni bara inte har kraft eller tid att göra idag? 
Hör av dig med era uppgifter, så kan vi se om vi kan 
passa ihop rätt praktikant/exjobbare/volontär med rätt 
uppgift!  
 

Natursnokarna på IKEA 
Under vecka 7 kommer Natursnokarna hålla i lite 
aktiviteter vid IKEA Bäckebols entré. Vill hjälpa oss, 
genom att vara med en stund? Fyll i den här 
mötesförfrågan med vilka tider du kan vara med, så 
försöker vi bli så många som möjligt = roligare för alla! 
 

Vattenanknuten recipientkontroll 
Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag från 
regeringen att genomföra en översyn av den 
vattenanknutna recipientkontrollen. Den 15:e januari 
genomförde HaV en hearing i frågan. En kort rapport 
från denna kan du läsa här. 

 
Vill du starta studiecirkel om gruvor? 
Vill du lära dig med om gruvor i vår? Arbeta utåtriktat i 
frågorna? Eller kanske lusläsa och svara på remissen 
om föreningens gruvpolicy? Under mars-maj kommer 

Nils Viklund kunna hjälpa ett tiotal cirklar med innehåll 
och samordning. Är du intresserad? Kontakta kansliet 
eller Nils direkt! 

 
Fler aktiviteter till aktivitetskalendern? 
Visst vore det roligt om vi kunde se vad som händer runt 
om i föreningen på ett och samma ställe? Det tycker jag! 
Därför vore det grymt om vi kunde hjälpas åt och lägga 
in aktiviteterna i aktivitetskalendern. Känner du att du 
ändå inte har ork eller tid? Skicka över programmet till 
kansliet så ska vi försöka hitta en snäll volontär som vill 
hjälpa till! Smidigt, eller hur? 

 
 
 

Vi önskar dig en riktigt trevlig helg! 

/Klara & Susanne 

 

 

 

Påminnelse: Enkät natursnokarna 
Hjälp oss planera hur vi bäst hjälper alla snokar därute, 
genom att svara på den här enkäten! Mer info om vad vi 
gör idag och skulle kunna göra framöver hittar du här. 

 

 

 

 
Erika Tyrberg från Lerum snokar på IKEA.  

Foto: Kajsa Tyrberg 
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