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Hei alle sammen! Håper dere har hatt en fin sommer !
På nyhetsbrevfronten har det vært stille i sommer, men styret har hatt flere møter, som vi vil gi et
sammendrag av her, og det er også andre arrangementer som medlemmer har eller kommer til å delta
på framover nå.
Saker fra styremøtene:

1. Vi har fått en flott logo, designet av en elev ved Sørumsand vdg skole. Første gang brukt
offentlig under Sørumsand-dagene. Den er også brukt på brosjyrene som Isabel har laget.

2. Kontingent for 2008 er satt til kr 250,- for vanlig medlemskap, kr 150,- for de med redusert
inntekt. Vi sender ikke ut papir-giroer til alle i år, da de fleste kan betale over nettbank. Eller
man kan gå i banken og sette rett inn på konto/overføre til konto. Gi beskjed dersom du likevel
må ha tilsendt giro. Kontonr er: 1321 1215628, og betalingsfrist 01.10.08.

3. Ellen fungerer nå som kasserer, Astrid som referent/sekretær for styremøtene og Line skriver
nyhetsbrev fram til jul.

4. Vi står som medarrangører til Miljømøte på rådhuset, Sørumsand torsdag 18.september kl
19.00. Temaer: Miljøvennlig hverdagsliv og bærekraftig bosetting(Fredrika Miller), Energi og
miljø, og Slambehandlingsanlegg i Sørum.
Håper noen har anledning til å komme! Line og Ellen vil helt sikkert være der.

5. Roel og Line deltok på Roaf´s kompostkurs 10.06, gratis kurs med tilbud om kompostdunk til
kun kr 1500,- og redusert renoasjonsavgift. Bra kurs, men kun teori (Ved Nina Berge, Grønn
Hverdag), så skal prøve å samarbeide med Ellen(praktisk) på kommende kurs. Anbefales!

6. Vi hadde stand ved Tertitten også i år, men dette gav lite utbytte. Stand under Sørumsanddagene med loddsalg og info gikk derimot veldig bra. Takk til de som hjalp til før og under
dagene!

7. Vi har jo vært så heldige å fått fire sett med tøybleier til medlemmers disposisjon. Astrid holdt
et flott kurs om tøybleier før sommerferien, og hun kan kontaktes for nærmere info om
lån/billig leie av bleiene.

8. Syklubben blir snart satt i gang igjen, og vi vil gjerne ha med flere! Meld din interesse til Line.
Noen som er glade i å strikke?(også om du ikke kan delta på syklubb) Kjempefint hvis noen vil
strikke bleiebukser i lanolinull til tøybleiene, ta kontakt med Astrid ang garn og oppskrifter.

9. Økostafetten: Medlemmene oppfordres til å sende boka videre innen to uker, slik at den når
rundt til alle i løpet av et år. Skriv kort eller langt, små eller store ting, poenget er å tipse og
inspirere hverandre.

10. Vi ønsker å snarest holde en Høstfest, men må komme tilbake til datoen. Ellers oppfordrer vi
medlemmene til å kontakte hverandre for samarbeid med høsting, sylting, safting og lignende.

11. De medlemmer som ønsker varer fra innkjøpsringen brakt til Sørumsand, kan ta kontakt med
Roel.

12. Line har deltatt på Miljøuka i Fyresdal 09.08-18.08. Dette var en fantastisk lærerik og koselig
uke, som alle oppfordres til å delta på neste år. Se mer på www.miljouka.no.
Med ønske om en god høst!
For Sørum Økoforening
Line Øieroset Larsen

