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Hej Medlem! 

 

Denna gång har vi extra roliga nyheter! Hallands länsförbund har gått med i regionsamarbetet.  

Vi är nu fem länsförbund som arbetar tillsammans i väst.  Det betyder också att vi kommer att 

byta namn till Naturskyddsföreningens regionkansli i Väst!  

 

Ur innehållet:  

– Vill du lära dig mer om det nya hemsideverktyget? Anmäl dig till en av våra träffar! 
– Drar det i skrivarnerven?  Skriv reportage från kretsaktiviteter till Regionkansliets hemsida! 
– Regional havsplaneringskonferens den 2 april i Göteborg. 

 

Välkommen Halland! 
Regionsamarbetet i Väst växer. Halland har 
anslutit sig och vi är numera fem länsförbund 
som tillsammans arbetar för en bättre miljö i vår 
region. Det innebär att också att vi kommer att 
byta namn till Regionkansliet i Väst. Hallands 
länsförbund har 6 kretsar och jobbar särskilt 
mycket med vindkrafts- och strandskyddsfrågor.  
 
Nya hemsideworkshops 
Flera av er har hört av sig till Regionkansliet och 
efterfrågat fler webbredaktörsträffar för att lära 
sig mer om det ny hemsideverktyget. Därför 
erbjuder vi nu fem nya tillfällen: Den 6 februari i 
Göteborg, den 13 mars i Varberg, den 11 mars i 
Falköping, den 18 mars i Vänersborg och den 20 
mars i Borås. Läs mer och anmäl dig via 
formuläret på hemsidan. 
  
Bemanning på kansliet  
Under de närmsta månaderna finns det ingen 
som jobbar heltid på kansliet. Därför kan det 
ibland vara lite svårare att nå oss via telefon. 
Säkrast på att få tag i oss är du mellan 10.00 och 
12.00, tisdagar till torsdagar. Men självklart kan 
du - som vanligt - ringa närsomhelst. Lämna ett 
meddelande om telefonen är obemannad, så 
ringer vi upp när vi kan, eller skicka ett mejl.  
 
Är du en av våra reportageskribenter?  

Vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och 
stimulerande det kan vara att vara aktiv i 
föreningen. Därför kommer vi att lägga ut små 
reportage från olika kretsaktiviteter på 
Regionkansliets hemsida. Har ni gjort något extra 
roligt eller lyckat i din krets? Kanske något som 
drog extra mycket folk? Eller var det en helt 
vanlig utflykt i er härliga krets? Skriv några rader, 
ta en bild och skicka det till 
maria.berglund@naturskyddsforeningen.se 
 

 
 

Träff om det utvidgade strandskyddet 
Välkommen till en träff med länsstyrelsen 
angående det utvidgade strandskyddet i 
Bohuslän. 
När?  1 april kl. 17.30 
Var?  Uddevalla folkets hus. 
Mer information kommer på hemsidan inom kort. 
 

Regional havsplaneringskonferens 
Havs- och vattenmyndigheten bjuder tillsammans 
med länsstyrelserna i Halland, Skåne och Västra 
Götaland in till konferens om den nationella 
nulägesbeskrivning som håller på att tas fram. 
Läs mer på länsstyrelsens hemsida 
När och var? Den 2 april på Scandic Crown vid 

Polhemsplatsen 3 i Göteborg,  

Hållbar utveckling i skolan?  
Vill du arbeta med lärande för hållbar utveckling, i 
eller utanför klassrummet? Energifallet bjuder in 
till en träff om hur man kan engagera sig för att 
förändra samhället tillsammans med skolan.  Håll 
utkik på regionkansliets hemsida. Mer information 
kommer inom kort! 
När och var? Den 15 mars i Göteborg. 

 

Soliga vinterhälsningar, 

Maria & Klara 

mailto:kansliet.vastragotaland@naturskyddsforeningen.se
http://vastra-gotaland.naturskyddsforeningen.se/2014/02/25/webbutbildningar-for-nya-hemsideverktyget/
http://vastra-gotaland.naturskyddsforeningen.se/2014/02/25/webbutbildningar-for-nya-hemsideverktyget/
mailto:maria.berglund@naturskyddsforeningen.se
http://vastra-gotaland.naturskyddsforeningen.se/category/pa-gang/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/kalender/apr/Pages/regional-konferens-havsplanering-vasterhavet.aspx

