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For en mer miljøvennlig hverdag

Økogrend Sørum

Medlemskap koster 100 kr pr år
Vi ønsker å realisere et boligområde i Sørum
Du
kan melde
deg inn ved
å:
bygget på
fellesskap
og bærekraft,
miljøvennlige
løsninger i alle ledd, fra husbygging til
Sette inn 100og
kravfallshåndtering.
på kontonr. 1321
12 15628
matproduksjon
Vi ønsker
å
Husk
å
skrive
navn
og
at
det
er
kontingent
benytte det nyeste og beste av miljøvennlige
2012 i meldingsfeltet
reknologi og materialer
i byggeprossesen.
Vi ønsker at beboerene skal være aktivt med på å
forme økogrenda så alle kan være med på å
skape sin egen drøm.
www.økogrend.no

Sørum Økoforening
Sekretær:
Sørum Økoforening
Kristian Wølner
Sekretær:
kristian.wolner@c2i.net
Kristian Wølner
kristian.wolner@c2i.net
Tel: 94 03 29 55
Tel: 94 03 29 55

www.sorumokoforening.no
www.sorumokoforening.no

Våre verdier
Vårt mål er å skape:
En mer miljøvennlig hverdag
En bærekraftig utvikling av
lokalsamfunnet bygget på
økologiske prinsipper

Sørum Økoforening
En sunn livsstil

Et sosialt felleskap forankret i
utveksling av kunnskap om,
og arbeid for, en miljøvennlig
livsform
Medlemskap
koster 100 kr pr år
Studiesirkel
Du kanarrangerer
melde deg
inn ved
Økoforeningen
sammen
medå:
Folkeakademiet en studiesirkel som tar
Sette
inn 100i boka
kr på"Litt
kontonr.
1321
utgangspunkt
grønnere:
36512
ting15628
du
Husk
å skrive
navn og at det er kontingent
kan
gjøre
for miljøet".
2012 i meldingsfeltet
I denne boken finner du de beste tipsene fra
Grønn Hverdag, som har jobbet med
miljøspørsmål i over 15 år. De små, enkle
endringene kan gjøre en enorm forskjell.

Reparasjonskafé
Sørum Økoforening
Sekretær: Kristian Wølner
Reparasjonskafé
kristian.wolner@c2i.net
går ganske enkelt ut på å
komme sammenTel:
og reparerere
94 03 29 ting.
55
Det fine med
www.sorumokoforening.no
å komme sammen slik, foruten
selvsagt det sosiale, er at man kan samle mye
ekspertise på forskjellige felt og lære av
hverandre, og også ha tilgang til utstyr, verktøy
som den enkelte kanskje ikke har hjemme.

Medlemskap koster 100 kr pr år
Du kan melde deg inn ved å:
Sette inn 100 kr på kontonr. 1321 12 15628
Husk å skrive navn og at det er kontingent 2012 i meldingsfeltet
Har du spørsmal om medlemsskap eller annet tå gjerne kontakt med oss:

oko@sorumokoforening.no

Innkjøpsring
Innkjøpsringen gir medlemmer av Sørum
Økoforening mulighet til å bestille varer til
engrospris fra Validus (tidligere Alternativ Mat AS).
Alle som vil bestille, møtes en fastsatt dag og gjør
bestillingen sammen.
Det satses på å bestille 34 ganger pr. år.
Medlemmer vil få informasjon pr. mail om
tidspubkt for neste bestilling.

