NYHETSBREV NR. 3 – 2012
Velkommen til årets tredje nyhetsbrev fra Sørum Økoforening!

Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Mandag 2. april: Reparasjonskafe. Hjemme hos Solfrid Smith Halvorsen i Lørenfallet kl. 12-15
Torsdag 19. april Studiesirkel. Med tema: Boka Litt grønnere, 365 ting du kan gjøre for miljøet.
Sørumsand bibiliotek kl. 11-13
Lørdag 9. juni Vårfest. Vi jobber med å skaffe foredragsholder og øvrige detaljer. Valstad Kafe kl
13.00 - 16.00

Andre arrangement:
Åpent hus: Harald og Gudrun Ringstad åpner sitt passivhus NorONE på Sørumsand for alle
interesserte lørdag 31. mars fra kl 12.00 til 15.00. Adresse: Fossumvegen 51
Kompostkurs: ROAF tilbyr kompostkurs for de som ønsker å sette i gang med kompostering av
eget matavfall. Kursdatoer er 18. april og 14. mai.
Kursene holdes i administrasjonsbygget til ROAF i Bølerveien 84 på Skedsmokorset kl. 18.00 –
21.00.

Diverse økoforeningsstoff:
På sitt første møte 21. mars valgte det nye styret i Sørum økoforening følgende nye arbeidsgrupper:
Innkjøpsring: Beate Wølner og Ellen Fonneløp.
Medlemsverving/stands: Line Larsen og Ingrid Bjørnstad Thunheim
Hjemmeside/ Internett: Kristian Wølner og Anja Schiel
Hvis dere har forslag til disse arbeidsgruppene, har lyst til å være med i en av dem eller ikke minst
har ideer og lyst til å jobbe med andre oppgaver for økoforeningen, bare svar på denne e-posten!

Økogrendnytt
En

liten oppsummering etter Økogrend Sørums vellykkede møteserie i mars:

Vi har altså gjennomført 4 arrangementer i løpet av mars:

1. mars: Kurs sammen med kommunen-del 1: temakveld. 30 deltakere, gode innledninger fra
Harald Ringstad, Frederica miller og Håvard Skarstein (om Pir 2 sitt passivhus)
Presentasjonene kan lastes ned fra kommunens hjemmeside her:
http://www.sorum.kommune.no/fremtidens-hus-sett-i-et-miljoeperspektiv.5026936-137462.html
16. mars Fremtidens boliger på Litteraturhuset i Oslo. ca. 50 deltok. Biolog Bjørn Grinde fortalte
fra sine reiser til økolandsbyer og urbefolkninger veren rundt på jakt etter den beste boformen for
oss mennesker. Simen Torp orienterte om Hurdal økolandsby.
22.mars: Kurs sammen med kommunen-del 2: Fordypende seminar 26 deltakere. Aktivhus v. Rolf
Jakobsen, vann og avløp fra Bioforsk og om energi ved Enova og Harald Ringstad.
Du finner alle presentasjonene fra seminaret her: http://www.sorum.kommune.no/kurs-ioekologiske-byggemetoder.5034451-137462.html
24 mars: Ide-verksted . 20 deltakere på ide-verkstedet som var baset på arkitekt Frederica Millers
første utkast til skisseprosjekt.
Dagen ble avsluttet med årsmøte for Økogrend Sørum hvor hele styret ble gjenvalgt, men Mari
Wiborg-Jenssen overtok som styreleder etter Jarle Fagerheim.
For mer info og å abonnere på økogrendas eget nyhetsbrev gå tilwww.økogrend.no.
Saker hentet fra facebooksida vår:
http://www.facebook.com/sorumoko
Earth Hour:

Sørum kommune blir med på strømkutt nå til lørdag 31. mars kl. 20.30 til 21.30 i forbindelse med
Earth Hour 2012.
Sørum økoforening oppfordrer alle til å gjøre det samme! Les hele saken
Et lite grunnkurs i økologisk kjøkkenhage fra Kirsty McKinnon ved Bioforsk inspirert av været i
Sørum og omegn om dagen: En kjøkkenhage på lag med naturen I samme slengen tar vi med denne
fa Mojo Magasin: Dyrk egne urter til mat og te
Årets første blandingsalat er et faktum i Malvik i Sør-Trøndelag og det er fortsatt mars. Se fotos her.
Noen som har funnet noe spiselig i Sørum og omegn?
Til slutt et par gladnyheter fra dagligvarebransjen: Coop har samme pris på økologiske og
konvensjonelle frukt og grønnsaker, og Meny selger ikke lenger egg fra burhøns.

