NYHETSBREV NR. 2 – 2012
Velkommen til årets andre nyhetsbrev fra Sørum Økoforening!

Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Torsdag 15. mars Studiesirkel. Med tema: Boka Litt grønnere, 365 ting du kan gjøre for miljøet.
Sørumsand bibiliotek kl. 11-13
Mandag 2. april: Reparasjonskafe. Hjemme hos Solfrid Smith Halvorsen i Lørenfallet kl. 12-15

Økogrend Sørum:
Fredag 16.mars: Fremtidens boliger.
Hvordan skal vi bygge og bo i fremtiden? Aldri har vi brukt mer ressurser på bolig, og boligene
står for en betydelig del av vårt økologiske fotavtrykk. Samtidig er ensomhet og manglende sosialt
samhold et økende problem i norske boligområder. Hvilke alternativer finnes? Hovedinnleder er
biolog og forfatter Bjørn Grinde, som forteller om sine reiser verden rundt på jakt etter
bærekraftige samfunn som er tilpasset menneskets behov. Av konkrete prosjekter vil Økogrend
Sørum og Hurdalsjøen økologiske landsby bli presentert.
Litteraturhuset kl. 1800, i Kverneland
Gratis inngang
Torsdag 22. mars: Kurs i økologiske byggemetoder.
Fordypende seminar.
Introduksjon til Økogrend Sørum
Rolf Jacobsen – ”AKTIVHUS- KONSEPTET” –metoder og løsninger for helhetlige
miljøhus.
Hans Ola Hanserud – BioforskKretsløpsbaserte avløpsløsninger
Agroplas – Bjørn Utgård –Innovative kretsløpsløsninger for avfall og avløp
Enova - Miljøvennlige energiløsninger for
enebolig/rekkehus. Støtteordninger.
Harald Ringstad – Energiløsninger
Seksjon for plan- og utvikling, Sørum kommune, Vektergården kl. 14-18
Kursavgift 300, (medl. Økogrend Sørum og studenter 200) Påmelding til
anita.veie@sorum.kommune.no

Lørdag 24. mars: Workshop og årsmøte Økogrend Sørum.
Nærmere opplysninger om arrangementet kommer senere.

www.økogrend.no

Andre arrangementer:
Tirsdag 20.mars: Intensive dyrkingsteknikker for små hager.
Sletta - Jaerveien 65, 1450 Nesoddtangen. Kl. 16.00
Lørdag 31. mars: Åpent passivhus. Harald og Gudrun Ringstad holder åpent hus i sitt NorONE
passivhus . Økoforeningen anbefaler!
Fossumveien 51 1920 Sørumsand kl. 12 – 15

Noen saker hentet fra facebooksida vår
Økologisk/organisk mat – er det noen forskjell? Grei gjennomgang av de forskjellige uttrykkene
som kan skape forvirring hos forbrukerne. Les mer
10 gode tips til å kaste mindre mat. En kjapp guide til hvordan kaste mindre mat fra den forøvrig
anbefalelsesverdige sida Matvett Les mer
Mattilsynet ønsker å øke grenseverdiene for 18 kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Her vurderes
kun hvert stoff enkeltvis, ikke «cocktaileffekten» altså om stoffene har uheldige effekter når de får
virke sammen. Og mulige handelshindringer ved å si nei synes å veie tyngst. Les artikkel fra NRK
her og skriv under på opprop her .
Solhatt økologiske frø. Ny norsk nettbutikk for økologiske grønnsaks- urter- og blomsterfrø.
Nettbutikk her og de har også utarbeidet en såkalender.

Økoforeningsnytt
Sørum økoforening holdt sitt årsmøte på Sørumsand med 9 deltakere 7. mars. Møteprotokoll er på
vei ut til medlemmene, men tar med her at Roel Houtsma fortsetter som leder og at hele styret
fortsetter med den lille endringen at tidligere varamedlem Ellen Fonneløp blir fast medlem. Så er
det gledelig å melde at vi har fått hele 3 nye varamedlemmer, Ingrid Thunheim Bjørnstad, Nomdo
Westerdaal og Anja Schiel.

www.facebook.com/sorumoko

