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Hei alle sammen!
Her er vi igjen med nyhetsbrev allerede gitt! :) Det blir mest vekt på boligprosjektet denne gang.
AKTIVITETER FRAMOVER
Sørum økoforenings arrangementer:

–

Onsdag 1. Juni- Økoforeningens reparasjonskafé gjenoppstår!
Denne gang hjemme hos Anne Maj Kvale.

–

Alle er hjertelig velkommen med eller uten stoppesopp med det de ønsker å reparere

–

Anne Maj har symaskin, hammer, sag - og kaffe!
Tid: Onsdag 1. juni kl. 15
Sted: Blakerveien 507
tlf Anne Maj 63828156 el 99296837.

Søndag 5. juni - Vårfest hos Erna Hofman.
- kl.12 Maiken Pollestad Sæle kommer og forteller om Oikos med hovedvekt på deres/hennes
prosjekter med økologisk bomullsdyrking i Zambia og Tanzania.
-ps. nytt punkt: kl.14 Vi rusler ned til Slora Mølle og avslutter dagen på den åpne mølledagen der.
Andre arrangement:
- Lørdag 4. juni: Oslo Miljøfestival
Med bl.a miljøtorg på Karl Johan med en rekke utstillere, konserter og Bondens marked.
- Søndag 12. juni: Temakurs i permakultur - sirkelbed og nyttevekster i permakulturhagen
Tid og sted: Sletta permakultursenter 12. juni 2011 kl. 11:00 Jaerveien 65 1450 Nesoddtangen
BOLIGPROSJEKTET
Befaring Sauejordet 22. mai
- Informasjonsmøtet 22 mai ble kanskje litt dårligere besøkt enn vi hadde drømt om, men vi har i
hvertfall startet opp en prosess mot å opprette en beboergruppe med Kari Bu og Jarle Fagerheim fra
Oslo som primus motor(er). Vi hadde også et gruppearbeid på Valstad Kafe hvor det kom frem mange
gode ideer, fyldig referat vil bli sendt ut senere.
- Ettersom det mest aktuelle området for økogrenda, Sauejordet på Rånåsfoss ligger såpass tett på
kraffverket og har noen høyspenlinjer ikke så langt unna har det vært en del usikkerhet om stråling
særlig fra disse linjene kan være et problem på denne tomta. Vi har nå fått resultatene fra målinger
som Walter Kraus har foretatt, og området er tilnærmet fritt for stråling, det holder seg under selv de
strengeste anbefalinger på 30 nanojoule hvis vi ser bort i fra en smal stripe nede mot jernabnelinja.
Se vedlagt rapport.
- Mandag 30. var Mari og undertegnede sammen med Frederica Miller fra Gaia arkitekter i møte med
administrasjonen i kommunen. Dette ble et konstruktivt møte med mange gode tips til oss både fra
kommunen og Frederica.
- Ellers kommer det en artikkel om prosjektet i Indre (trolig) onsdag 1.juni.

KONTINGENT
- Kasserer ønsker å takke alle 14 som hittil har betalt kontingent som følge av utsendt email for et par
uker siden. Dette sparer oss både porto og arbeid, takk for det! Vi venter et par uker til før vi sender ut
en giro.
FRA FACEBOOK
Linker til noen av sakene fra facebooksida vår: www.facebook.com/sorumoko den siste tida:
Loppemarkeder er god gjenbruk og ressursutnyttelse i praksis og ikke minst en viktig inntektskilde for
frivilligheten!
Her er en god nettside for å finne markedene i ens nærområde. www.loppemarked.info
Bygdekvinnelaget sier nei til genmodifisert mais
http://www.bygdekvinnelaget.no/si-nei-til-genmodifisert-mais
Fint inlegg i Dagsavisens kronikk-konkurranse med tema norske selvbilder fra de potensielle
økogrendbeboerne Kari Bu og Jarle Fagerheim
http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1040/thread150352/#post_150352

For Sørum Økoforening
Kristian Wølner

