Vi vill

• Bidra till utvecklingen av ett klimatsmart och
ekologiskt hållbart samhälle. Samarbeta med
och vara en påtryckare på kommunen i miljöoch klimatfrågor.
• Öka kunskapen om markernas mångfald
• Verka för att fler skyddsvärda skogar blir naturreservat.
• Slåttra och vårda kretsens ängar. Engagera fler
för slåttern.
• Verka för att butikerna i Orsa säljer fler KRAV och
Rättvisemärkta varor, lokalt producerad mat
och att matsvinnet minskar.
• Delta i miljövänliga veckan.
• Erbjuda barn- och ungdomsaktiviteter.
• Bli fler och mer aktiva medlemmar.

Många som drar sitt strå till stacken gör
skillnad! Var med du också! Vi kan påverka!
Projekt
Allmogeåker med odling av gamla köksväxter och
sädesslag vid Brantudden/småbåtshamnen.
Kontakt Roland Öjeskog 070 2455375

Om du har frågor

kontakta någon i styrelsen
Jonas Brus jonas.brus@outlook.com tel 0250-552721
Birgitta Blomberg Quintino tel 076 7862150
Roland Öjeskog tel 070 2455375
webbredaktör Lars-Olov Simu larsolov.simu@gmail.com
Du är väkommen till styrelsens sammanträden första
helgfria måndagen i månaden i Studiefrämjandets
möteslokal, ingång från Järnvägsgatan.
Vi är medlemmar i Siljan Turism
www.siljan.se och
Visit Orsa www.visitorsa.se
Välkommen med anmälan till vårt
studieförbund tel 0247-13135, 0250-43610
www.studieframjandet.se

Miljövänliga veckan — Alltid vecka 40.

Tema för de kommande 2 åren är ”Förläng livet på
de prylar du äger ”. Vi vill inspirera till att konsumera
mindre och mer hållbart. Att se värdet i våra saker och
få dem att leva ett varv till. — dela och byt.
Aktiviteter runt om i Sverige.

Handla klimatsmart!

Bra miljöval är ett av våra verktyg för att nå
ett samhälle i balans med naturen. Vår märkning gör att du kan välja de produkter som är
minst skadliga för miljön och hälsan.

Program
2018

Är du ännu inte medlem i Naturskyddsföreningen?
Genom att bli medlem stödjer du naturskyddsarbetet.
Enskilt medlemsskap kostar 295 kr per år med inbetalningskort. Autogiro endast 24 kr/mån. Familjemedlemsskap
kostar 365 kr per år med inbetalningskort. Autogiro endast
30 kr/mån. Ungdomsmedlemsskap för alla upp till 26
år kostar 195 kr per år. Anmäl dig på www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem/
eller via mail: medlem@naturskyddsforeningen.se
Ange den kommunkrets du vill tillhöra.

NATURKONTAKT är Naturskyddsföreningens

forum på webben. Du kan vara med i de diskussioner
som pågår och på så sätt delta aktivt i föreningen.
Adressen till Naturkontakt är www.naturkontakt.se

Bra att veta inför våra utflykter
Vi samåker till våra utflyktsmål. Även du som inte har bil
åker med! Lämpliga kläder och skor/stövlar behövs. Ta med
matsäck och dryck. Du är naturligtvis välkommen, även om du
inte är medlem i Naturskyddsföreningen! Inför varje aktivitet
annonserar vi i Orsakompassen.
Har du frågor om en aktivitet - ring ledaren för aktiviteten.
Vad tycker du att programmet ska innehålla nästa år? Vilka
mål ska vi ha? Vill du delta aktivt i något projekt? Hör av dig
till någon i styrelsen.
Du hittar oss på orsa.naturskyddsforeningen.se

orsa.naturskyddsforeningen.se
https://www.facebook.com/Orsa-Naturskyddsförening-227707810705899

Spara programmet!
Välkommen att delta i våra aktiviteter!
Det främjar din hälsa och
du får veta mer om vår fantastiska natur!
Februari 2018

Lördag
17 feb
10.00

Skidutflykt på Koppången

Naturvård på våra ängar

Måndag
12 mars
19.00

ÅRSMÖTE på NODAVA fd prästgåren

Lör 5 maj
Lör 12 maj
Lör 19 maj
Lör 2 juni

Onsdag
14 mars
18.00

Samling vid gamla biblioteket 10.00.
Heldag. Ta med matsäck.
Kontakt: Per Ax 070 3068977 Emilie Drott

Hyggesfritt skogsbruk
Föredrag
Fruktpaus.
Årsmötesförhandlingar.

Wind of Change - Tid för fria vandringsvägar
för öringen. Orsa Hembygdsgård.
Siljan/Orsasjöns mindre och medelstora biflöden.
Från Oreälven i norr till Limån i söder.
Arr: Siljansringens Trollingklubb
Föreläsare: Anders Bruks m fl

Anmälan på https://goo.gl/forms/NjhI4VufFkN35e9B3

Torsdag
22 mars
19.00

Lördag
24 mars
kl 19.30

Ugglekväll Samling på gamla

biblioteksparkeringen 19:00.
Ta med fika. Obs varma kläder och skor.
Kontaktperson: Jonas Brus
jonas.brus@outlook.com tel 0250-552721

i samarbete med kommunens energirådgivare
Plats: se kommande annons.

Klädbytardag i Ungdomens Hus

12.00-14.00. Inlämning av kläder 11.30-12.00.

Tisdag
5 juni
20.30

Lördag
9 juni
14.00
Lördag
16 juni
09.30

Fågelskådningens dag

Naturnatten firar vi mellan världsmiljö-

dagen 5 juni och nationaldagen 6 juni. Samåkning
kl 20.30 från gamla biblioteket till Näsudden. Ta med
matsäck. Passar dig som är rörelsehindrad.
Kontakt: Birgitta Blomberg Quintino,
076 7862150 och Ewa Andersson, tel 41721

Skåda dagfjärilar med Felix Fotling
Samling kl 14.00 vid gamla biblioteket.
Ledare: Roland Öjeskog tel 070 2455375

Naturutflykt

till skogsreservatet Stopån

Samåkning från gamla biblioteket 09.30
Tag med matsäck.
Samarr med Friluftsfrämjandet.
Ledare: Jonas Brus 0250-552721

jonas.brus@outlook.com
Söndag
17 juni
11.00

Naturandakt med Orsa Församling

Efter
andakten
firar vi

De vilda blommornas dag

Kontakt Birgitta Blomberg Quintino 076 7862150

Lördag
5 maj
08.0011.00

Wests äng Kallmora
Frisks äng Bjus
Grafskänget Skattungbyn
Hällbergs fäbodar med Gökotta Ledare: Roland

Öjeskog 070 2455375, Håkan Rundström 070 6651385

Earth Hour Klimatmanifestation

Släck ner elen hemma mellan 20.30-21.30 och
anmäl att du gör det på www.wwf.se
Lördag
14 april

Vi hjälps åt att städa och röja. Samling på resp äng kl 09.00

Samling kl 10.30 vid kyrkan för färd till blomsterängen. Se annons en vecka innan.

med blomstervandring.

Ledare: Roland Öjeskog 070 2455375

Var med i vår slåttergemenskap!

Lindängets fågelområde vid

Det är viktigt att bevara våra gamla slåtterängar för
mångfalden av rara örter. Vi slår, räfsar och hässjar!

Inställt vid regn. Samarr med Ovansiljans
ringmärkargrupp. Kontakt: Per Ax 070 3068977

Lördag

fågelplattformen. Medtag fika.

Allmogeåkern på Brantudden vid småbåtshamnen
Lör 28 april
Lör 26 maj
Lör 25 aug
Lör 22 sept

Vårbruk
Sådag
Skördedag
Skördedag

Samling 09.00 alla dagar
Ledare: Roland Öjeskog
070 2455375

30 juni

08.00

Kurs i lieslåtter på Knutar Einars äng

Samling vid Lisselhedsvägen (väster om väg 45)
nedanför Knutar-Einars äng I Lindänget. Redskap,
slipning av liar och slåtterövningar.
Avgift 100 kr. Max 10 deltagare.
Ledare: Roland Öjeskog 070 2455375, Håkan Rundström 070 6651385

Slåttergille på tio ängar
Lör 7 juli
Tis 10 juli
Lör 14 juli
Tis 17 juli
Lör 21 juli
Tis 24 juli
Lör 28 juli
Tis 31 juli
Lör 4 aug
Tis 7 aug
Lör 11 aug

Grafskänget Skattungbyn
Lundins äng i Stenberg
Brändan Åberga
Frisks äng Bjus
Knutar Einars äng Lindänget
Knutargården Hansjö
Hällbergs fäbodar
Wests äng Kallmora
Ängens dag i Ljotheds fäbodar
Hackgården Nederberga
Grafskänget Skattungbyn

Slåttern börjar kl 08.00 alla dagar. Vi håller på fyra timmar.
Vi bjuds på fin gemenskap samt frukost kl 9.30 varje slåtterdag, Du är välkommen även om du inte kan komma exakt
på klockslaget! Ledare: Roland Öjeskog, 070 2455375 och
Håkan Rundström 070 6651385
Lördag Skåda nattfjärilar med Felix Fotling
18 aug Samling kl 20.00 vid gamla biblioteket.
20.00 Ledare: Roland Öjeskog tel 070 2455375
Lördag Allmogeåkern Brandudden
25 aug Skördedagar
22 sept kl 09.00 Ledare: Roland Öjeskog tel 070 2455375
Lördag Svamputflykt med Ewa och Leif
1 sept Vi plockar svamp, lär oss några och lagar tillsammans en maträtt. Samåkning från gamla biblioteket kl 10.00. Tag med svampkorg, kniv och någon
grönsak till rätten.
Ledare: Ewa och Leif Andersson tel 41721.

Helgdag Ringmärkarmorgon
i sept Lindängets fågelområde vid fågel07.00- plattformen. Dag: se annons i
11.00 Orsakompassen. Medtag fika. Samarr
med Ovansiljans ringmärkargrupp.
Kontakt: Magnus Strömberg 072-7317276

Söndag Medlemsmöte med Orsakretsens med11 nov lemmar. Vi planerar tillsammans 2018 års
17.00
verksamhet. Plats: se annons och på vår hemsida.

