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Påverka verkligheten! 
 
Lördag 5 dec kl 9.30-16, Lindsbergs kursgård utanför Falun  
 
Vill du driva natur- och miljöfrågor och få stöd i det du vill göra genom Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet? Välkommen till en dag med syfte att ta tillvara lokalt och regionalt 
engagemang. Vi diskuterar olika sätt att driva sakfrågor inom natur och miljö.  
 

Ämnen och landshövdingar vi kan påverka: Ylva Thörn (S), Dalarna och Per Bill (M), Gävleborg.  

 
 Välj bland länsaktuella frågor eller en annan fråga du brinner för:  

 
- skog 
- rovdjur  
- vindkraft 
- klimat 
- miljögifter  
- gruvor 

- mat och jordbruk            
- hav och fiske    
- kommunal planering 
- omställning 
- utveckling av hela föreningen 
- m.m.  

 

 Få tips om politisk påverkan 

 Få inspiration av likasinnade och hjälp att planera en studiecirkel eller annan aktivitet  
 
 

Anmälan till det reg. kansliet senast 29 nov till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se, 
0250-166 33, 070-273 91 55. Ange ev. matallergi, vegan etc. Deltagarlista för samåkning mailas 
ut till de anmälda 1 dec. 
Dagen är gratis inkl. vegetarisk lunch och fika.  
 
Vill du sova över och/eller äta middag får du boka det själv genom karolina@lindsberg.org  
0739-975 696. 

 

 

Alla medlemmar välkomna - bli gärna medlem! 
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Lindsbergs kursgård, www.lindsberg.org   

 

Program 
 
09.30 Fika 
 
10.00 Presentationsrunda – vad är aktuellt i din krets/arbetsgrupp/nätverk? 

2015 års höjdpunkt och planer 2016 
 
10.45 Aktuellt på läns- och riksnivå, Naturskyddsföreningen & Studiefrämjandet 
 
11.00 Vad vill medlemmarna att föreningen gör? Presentation av medlemsenkät Gävle-Dala 
 
11.15 Var kan Naturskyddsföreningen göra mest nytta? Ska vissa miljöfrågor prioriteras?  

Presentation av föreningens verksamhetsriktlinjer och tips om politisk påverkan 
Svante Lundqvist, Naturskyddsföreningens rikskansli  

 
12.30 Lunch  
 
13.30 Din viktigaste fråga, med en konkret metod att nå målet. Grupparbete inkl. fika. 
 
15.30 Redovisning av grupparbetet, inkl. det framtida arbetet. Vilken verksamhet vill vi ha? 
 
16.00 Slut 
 
 
 
Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer 2015-2018: 
  
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/foreningsdokument/Verksamhetsriktlinjer%20__2015-2018.pdf Bergsgården är det ca 1 

km, och, följ den gula skylten till vänstermot Lindsberg rakt fram ca 1 km. 
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Buss 246 från Falun kl 8.46 till Jägarvet 8.58. Promenad 20 min alt. hämtning av de som bilar. 

Åter buss 242 från Jägarvet 16.41, i Falun 16.58. 

Bil från Falun: 

Ta Riksväg 69 mot Rättvik. Efter Preem rondellen, ta första höger in mot Stennäset och följ vägen 

längs sjön Varpan ca 7 km. När du kommit till byn Bergsgården följer du den gula skylten  

in till höger mot Lindsberg ca 1 km. Det går inte att missa huset när du väl är framme. sklten till 

vänster mot Lindsberg rakt fram ca 1 km. gula skylten till vänster mot Lindsberg rakt    

gula skylten till vänster mot Lindsberg rakt fram  
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