NYHETSBREV NR. 4 – 2012
Velkommen til årets fjerde nyhetsbrev fra Sørum Økoforening!

Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Mandag 7. april: Reparasjonskafe. Hjemme hos Solfrid Smith Halvorsen i Lørenfallet kl. 12-15
Mandag 14. mai: Studiesirkel. Med tema: Boka Litt grønnere, 365 ting du kan gjøre for miljøet.
Sørumsand bibiliotek kl. 11-13
Lørdag 9. juni: Vårfest. Ingjerd Gamst Hildebrandt kommer og forteller om urter og matnyttige
ville vekster. Valstad Kafe kl 13.00 - 16.00
Blakerdagene: Vi stiller dessuten sammen med Økogrend Sørum med egen stand på på
Rånåsfoss 23.06 i forbindelse med Blakerdagene. Mer info om dette senere.

Andre arrangement:
Åpent møte i Oslo: Genmodifiserte planter og bærekraft. Tid: 10. mai 2012 kl 10:00–13:15
Sted: Vika konferansesenter, Dronning Mauds gate 10, Oslo.
Kompostkurs: ROAF tilbyr kompostkurs for de som ønsker å sette i gang med kompostering av
eget matavfall. Kursdato er 14. mai. Kursene holdes i administrasjonsbygget til ROAF i Bølerveien
84 på Skedsmokorset kl. 18.00 – 21.00.

Diverse økoforeningsstoff:
Innkjøpsring: Innkjøpsringen drives nå etter følgende opplegg. Alle som vil være med på en
bestilling møtes en fastsatt dag hvor man setter opp en bestilling, fortrinnsvis for minst kr.3500 som
er beløpet som kreves for å kunne bestile fra Validus. Hver enkelt må deretter ha betalt sin del før
varene kan hentes/ mottas Da katalogen deres er veldig lang og uoversiktelig vil styret forsøke å
utvikle ei liste over de mest populære og relevante varene som sendes ut tl medlemmene. Neste
bestilling fra Validus blir antakelig i August, nærmere informasjon følger.
Kontingent: Tar til slutt med en vennlig oppfordring fra kasserer om å betale kontingenten for 2012
nå , så sparer vi en del arbeid og porto med å sende ut giroer. 100 kr til 1321 12 15628.

Økogrendnytt
Studietur: I sommer reiser vi for å ta en nærmere titt på noen av våre søsterprosjekter i Danmark og
Sverige. Langs aksen Oslo-København finnes en lang rekke økogrender og kollektivhus, nye og
gamle. Avreise blir om ettermiddagen tirsdag 14. august, med hjemreise lørdag 18. eller søndag 19.
Alle er velkomne til å være med på turen. Interesserte kan kontakte reiseleder Mari WiborgJenssen.
Ellers: Skisseprosjektet nærmer seg nå fullføring, vi vil ha møte med grunneier 8. mai hvor vi bl. a
presenterer dette og diskuterer en intensjonsavtale, og vi har så smått startet dialog med potensielle
utbyggere.
For mer info og å abonnere på økogrendas eget nyhetsbrev gå til www.økogrend.no.

Økonytt
Bygdø Kongsgård har nå lagt om til økologisk
drift: http://www.nationen.no/2012/05/04/landbruk/oko/okologisk/oko-melk/melk/7408461/
Klimamelding Da var endelig regjeringens klimamelding her. Sørum økoforening gleder seg over
at de fastholder at 2/3 av klimakuttene skal tas innenlands. Lokalt håper vi ett resultat av meldingen
blir en reell satsing på kollektivtrafikken i området. Her er regjeringens egne presentasjon av
meldinga med link til selve meldingen nederst på sida:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2012/offensivklimamelding.html?id=679419
Mer gift Til tross for over 6000 underskrifter og stor motstand mot økte grenseverdier av
sprøytemiddelrester i maten, ble en økning likevel vedtatt av EØSkomiteen. http://www.gronnhverdag.no/nor/Aktuelt/Naa-faar-vi-mer-gift-imaten#.T6IzW58kWN0.facebook
Brennesle I anledning tema for vårfesten 9. juni her er en liten artikkel om brenneslas
fortreffelighet: http://overlandel.no/-/bulletin/show/570050_brennesle?ref=mst
Ren mat har i tillegg til det "nye" magasinet også fått fin ny hjemmeside:
http://www.renmat.no/renmat/

http://www.facebook.com/sorumoko

