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Natursnokar
I maj deltog fem medlemmar i en två-dagars-
kurs om hur en Natursnoksgrupp drivs.
Naturskyddsföreningen i Stjärnsund var
arrangör. Två projektledare från
riksorganisationen höll i kursen.
Under hösten hölls sedan tre träffar. En med
tema träd, en med tema fågel samt en med tema
eld.

Slåtter
Sista helgen i juli hölls slåtter vid Tures äng.
Anders Janols höll i slåttret. Familjen Homman
ordnade med fika. I år rådde foderbrist i hela
landet. Allt slåttrat hö togs till vara och blev
foder till får och kaniner.

Seminarier
Den 3 december deltog Christina Damberg i
"Hållbar konsumtion" som ordnats av
Länstyrelsen. En heldags workshop med
deltagare från NF, tjänstemän från
Länsstyrelsen och kommuner m fl. som skulle
jobba med idéer för en hållbar konsumtion inom
Agenda 30-målen.

Efter flera workshops med andra konstellationer
märks några återkommande önskemål:
lokalproducerat, ökat delande, minskat ägande,
mer kvalitet i köpta produkter och kortare tid för
lönearbete.
En meningsfull dag i trevligt sällskap.
Dalarnas Energi och Klimatseminarium på
Galaxen i Borlänge, torsdag 3/5. På väg mot ett
fossilfritt Dalarna. Föreläsningar om att uppnå
nya klimatmål, cirkulär ekonomi,
samhällsplanering, kunskap och konsumtion- att
veta, välja och vara. Några ex. i Dalarna: SSAB-
ersatt fossilt med naturgas fr. Norge och Lysekil
och senare biogas, bli fossilfria 2045! Leksands
knäckebröd AB-varit fossilfria i 5 år! Borlänge
kommun - fossilfria fordon. Dala- Trafik- sen 2
år tankar fordonen fossilfritt.
Alla från de olika företagen var mycket positiva
och arbetade för bättre miljö. Två personer från
Borlängekretsens styrelse deltog.

Utflykter
Naturskyddsföreningen deltog i Bioblitzen vid
Långsjön den 26 maj.

Några av oss gjorde den 9 juni ett givande
studiebesök på Dalagård i Fors med intressant
föredrag om skogshantering av Leif Öster.
På hemvägen besökte vi naturskyddsområdet
Hasseln, där det bl a finns nötkråkor.

"De vilda blommornas dag" Söndag 17/6.
Vandring nere i Frostbrunnsdalen med Anders
Janols och Sören Nyström. Både blommor, träd
och kultur. Broschyrer från SNF om klimat,
miljögifter, skog, jordbruk och hav delades ut
till de deltagare som önskade. Det var omkring
35-40 personer som deltog. Mycket roligt.
Caféet var öppet så man kunde fika!



Klädbytardag
I april ordnades klädbytardag i samarbete med
ABF i deras lokaler. Arrangemanget var
välbesökt och fick uppmärksamhet i pressen.

Möten
Årsmötet ägde rum den 1 mars och besöktes av
22 medlemmar. Under året har 7 styrelsemöten
skett.

Riksstämma
Hannes Willner deltog vid Riksstämman i
Uppsala som representant för Borlängekretsen.
Här följer hans rapport:

Riksstämman,
Helgen började redan på fredagen, dagen

innan själva stämman öppnades, med Uppsala
naturfest som arrangerades av
Naturskyddsföreningen i Uppsala/Uppland. En
trevlig tillställning med talare, politiska samtal,
utställningar och underhållning.

Själva stämman hölls på SLU Ultuna. För
mig var det första gången jag var med på
stämman, så jag hade som strategi att inta en
inlyssnande och lärande roll snarare än att
försöka påverka så mycket som möjligt. Jag
upplevde att det var en god stämning, men att
det också var ett ganska packat schema som vi
var tvungna att ta oss igenom och att många var
trötta när det väl var över. En stor del av helgen
gick åt till att sitta och förbereda motioner och
propositioner i olika utskott, eller att komma
vidare i beslutsprocessen inne i plenum. Som tur
var hade vi ett väldigt kompetent presidium som
hjälpte oss genom processen.

Viktiga frågor, och frågor där åsikterna gick
isär, var bland annat frågan om
styrelsemedlemmars kopplingar till partipolitik,
frågan om hur länge en
generalsekreterare/ordförande/styrelsemedlem
egentligen borde sitta kvar på sin post, samt
frågan om ifall föreningen ska pusha för
biobränslen specifikt. Sen valdes också en ny

styrelse så klart, med några medlemmar från
föregående samt några nya.

Några anmärkningsvärda punkter under
helgen var att revisorn föreslog ansvarsfrihet för
föregående styrelse genom att sjunga en sång,
att stämman valde Bo Kjellén och Makoma
Lekalakala till hedersmedlemmar, samt att
stämman antog ett uttalande som bl.a. Dalarnas
länsordförande Mattias Ahlstedt skrivit om att
värna civilsamhällets krympande
handlingsutrymme.

Kopplingar till vad som sker i Dalarna och
Borlänge är så klart många och samtidigt svåra
att sammanfatta så här i text. Men en viktig
aspekt som jag själv tänker på är frågan om
föreningens och kretsarnas föryngring. Denna
fråga blev aktuell i och med att vi diskuterade
hur länge en ordförande bör sitta kvar på sin
post.

Problemet som många kretsar dras med är
hur man ska lyckas rekrytera och engagera nya
medlemmar. Det finns så klart många sätt och
jag tror personligen att varje krets behöver satsa
tid och resurser på att få med sig fler
medlemmar över tid - de kommer inte plötsligt
bara dyka upp automatiskt. Men genom att
också ge plats och utrymme för nya och unga
engagerade tror jag att fler skulle upptäcka SNF
och vilja engagera sig. Att även arrangera
evenemang som riktar sig till unga och unga
vuxna, samt att kanske låta några vara
ambassadörer för föreningen skulle kunna vara
ytterligare förslag.

Har ni fler frågor om stämman så är det bara
att höra av sig. Ni kan också läsa mer på
Naturkontakt: https://riksstamma.naturkontakt.n
aturskyddsforeningen.se/

Val 2018
Hannes Willner genomförde ett traineeprojekt i
kretsen 2018. Som projekt arrangerade han en
ett panelsamtal om miljöfrågor där
representanter från partier i Borlänges
kommunfullmäktige bjöds in. David Jonstad



inledde med en föreläsning. Hannes rapport om
valdebatten återfinns på naturkontakt:
https://trainee.naturkontakt.naturskyddsforening
en.se/borlanges-vagval-for-framtiden-en-kvall-
med-samtal-om-miljofragor-infor-valet-2018/

Till panelsamtalet skrev vi en debattartikel till
tidningarna:

"Miljön måste få större utrymme i
valdebatten. Vi går en intensiv valupptakt till
mötes där frågor om invandring, jobb och
välfärd är det som ges störst utrymme i
debatten. Undersökningar visar dock att frågor
om miljö och klimat står högre i kurs hos många
väljare. Enligt en SIFO-undersökning från 2017
är klimatet den fråga som unga mellan 16 och
25 år oroar sig allra mest över. För den vuxna
befolkningen kommer klimatet och miljön på
topp tre tillsammans med militära konflikter och
terrorism. Det finns alltså ett avsevärt folkligt
stöd för politikerna att ta i med krafttag i dessa
frågor. Ansvaret ligger inte heller enbart på
regeringen eller det internationella samfundet.
Varje kommun och region behöver ta sitt ansvar
och vara en del av lösningen istället för
problemet. Borlänge kommun har visserligen
goda ambitioner. Kommunen har på sistone lagt
fram planer på att ställa om Borlänge till att bli
en attraktiv och hållbar framtidsstad. Men än så
länge ser vi inte de insatser som krävs för att
visionerna ska bli verklighet. Borlänge har stora
utmaningar att ta tag i för att kunna bli

fossilfritt. Staden är planerad för bilberoende,
kommunen äger en tredjedel av Dalaflyget och
den största industrin står för en tiondel av
landets totala utsläpp. Vi har i dag nationella
subventioner om hela 30 miljarder som drabbar
klimatet negativt. På vilka sätt subventionerar vi
miljöskadliga verksamheter här i Borlänge?
Vi behöver även säkra en god luftkvalitet,
tillhandahålla grön infrastruktur för gång och
cykel, samt värna bevarande av jordbruksmark.
Borlänge har också stora naturvärden att värna
om och vara stolt över. Vi uppmanar politikerna
i Borlänge och Dalarna att visa att de tar
miljöfrågorna på lika stort allvar som deras
väljare gör. För att ge utrymme att inför valet
diskutera detta arrangerar vi en kväll med
föreläsning, diskussioner och panelsamtal med
inbjudna lokalpolitiker den 23maj kl. 18:00 på
2047 Science Center i Borlänge. Alla är
välkomna att diskutera Borlänges vägval för
framtiden!”

Vi tackar Hannes Willner för ett väl genomfört
projekt.

Miljövänliga veckan
Årets tema var ”Fixa grejen”. Två personer
delade ut material på Coop Norra Backa. Många
besökare var positiva till kampanjen. Material
om att ”Fixa grejen” lämnades till personal på
Hagaskolan.


