NYHETSBREV NR.3 – 2011 August 2011
Hei alle sammen!
Velkommen til nytt nyhetsbrev i hovedsak viet boligprosjektet vårt, Økogrend Sørum!
Nyhetsbrevet sendes denne gangen også ut til de som på forskjellige måter har vist interesse for dette
prosjektet.

AKTIVITETER FRAMOVER
Egne arrangementer:
- Fredag 26. august: Infomøte om Økogrend Sørum i Oslo
Sted: Miljøpartiet De Grønnes lokaler Karl Johans Gate 6
Tid: kl.19.00 (se vedlagt invitasjon)
Det blir orientering om prosessen så langt, planene videre, diskusjon og oppstart av beboergruppe.
(ps.Økogrend Sørum er et politisk og livssynsuavhengig prosjekt, men vi har fått låne Miljøpartiet De
Grønnes lokaler i Karl Johans Gate 6 til informasjonsmøtet.)

KOMPETANSEMIDLER
Vi har blitt tildelt 100 000 kr i kompetansemidler fra Husbanken! Dette var riktignok noe mindre enn det ble
søkt om, men vi er svært fornøyd med dette uansett!
Prosjektleder Mari har tatt jobben med å kutte i de opprinnelige summene fra søknaden og har kommet opp
med dette forslaget til fordeling av midlene som vi da jobber ut ifra pr. i dag:
Skisseprosjekt v. Gaia Oslo
Arrangere kurs
Nettside
Intern kursing og kompetanseheving

80 000
10 000
5 000 (allerede på plass, se link under)
5 000

Totalt

100 000

NYE NETTSIDER
Jarle Fagerheim og Kari Bu har på rekordtid fått opp en innholdsrik hjemmeside: http://økogrend.no/
og en facebookside for prosjektet:
http://www.facebook.com/pages/%C3%98kogrend-S%C3%B8rum/264337450248763

Litt økoforeningsstoff:
Interessante arrangementer fremover:
Folkemøte om trafikk- og sentrumsplaner i Frogner http://www.facebook.com/event.php?
eid=245343155479704
Torsdag 18.08 kl 18.00: Miljø bør bli ett av temaene her!
Økofestivalen i Sande, Vestfold: http://www.okofestivalen.no/
26. til 28. August. Spennende program her i år.

FRA FACEBOOK
Lenker til noen av sakene fra facebooksida vår: www.facebook.com/sorumoko den siste tida:
- Barnas klimakonferanse, en musikal for og med ungdom om
klimaspørsmål :http://www.facebook.com/event.php?eid=198261936888430
Flott tema for en musikal ! Elever fra Frogner skole (i Sørum) setter opp denne nyskrevne musikalen fra
Musikk i skolen. Tekst og musikk: Kjersti Ø. Eggum. Sett av 13. oktober først som sist :)
- Gamle kornsorter godt egnet for økologisk dyrking :
http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2011/oekokorn#.ThtQjklqsrg.facebook
- Tidligere nevnte infomøte i Oslo om økogrenda har også egen facebookside:
http://www.facebook.com/event.php?eid=158851117525413
- Det lønner seg å bygge grønt: http://www.tu.no/miljo/article289576.ece

Vi drister oss til å ta med litt informasjon om medlemskap i økoforeningen tilslutt da dette sendes såpass
bredt ut:
Medlemsskap koster kun 100 kr pr år. Du kan melde deg inn ved å:
Sette inn 100 kr på kontonr. 1321 12 15628
ps Husk å skrive navn og at det er kontingent 2010 i meldingsfeltet.
Eller send en mail for å få mer info til sekretær:
kristian.wolner@c2i.net

For Sørum Økoforening
Kristian Wølner

