NYHETSBREV NR. 6 – september 2012
Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Lørdag 8. september: Boktorg Bingsfosshallen. Økoforeningen har stand i år også, med
informasjon om egen virksomhet og salg av brukte bøker og filmer.
Mandag 10. september: Reparasjonskafe Hos Hildur Roll Hansen, Sørumsandvegen 5. Kl.
12.00 til 15.00. (Huset som ligger nærmest Bingsfossbrua på Sørumsandsida og nærmest
vegen.)

Andre arrangement:
Mandag 17. september: Seminar om ny økonomi. Litteraturhuset i Oslo 09.00 til 16.00.
Program og påmelding her: http://www.gronnhverdag.no/nor/Aktuelt/Seminar-om-nyoekonomi-Occupy-World-Street
Torsdag 20. september: Kompostkurs. ROAF tilbyr kurs i hjemmekompostering 20.
september. Tidspunktet er fra kl. 18.00 – 21.00 og sted er administrasjonsbygget til ROAF i
Bølerveien 84 på Skedsmokorset.
Søndag 23.september: Økologisk gårdsmarked Bygdøy Kongsgård. Program her:
http://www.norskfolkemuseum.no/no/Tilknyttede-Enheter/Bygdo-Kongsgard/Familiedag-23sept/

Diverse økoforeningsstoff:
Boktorg 8. september-I forbindelse med vår stand på Boktorget lørdag hadde det vært fint
om noen kunne betjent standen vår sammen med Line fra 16.00 til 18.00!

Økonytt
Første hurtiglader for elbiler er nå oppe og går i Lillestrøm. Bra! Ved "normal" kjøring ansås
det at man kan kjøre 10 mil på 20 minutters lading. Adresse:
Stortorget Hurtigladestasjon, Lillestrøm
Alexander Kiellandsgate 2 LILLESTRØM

Også 4 normalladepunkt der.
Kjemikalier igjen: Enda en runde med økte tillatte rester av sprøytemidler i maten vår!
Myndighetene sa ja til å øke grenseverdiene for 18 midler i mai, og går nå inn for å øke disse
for ytterligere 11 midler. Nok en gang tas det ikke hensyn til usikkerheten knyttet til
kominasjonseffekter av alle de kjemiske stoffene vi utsettes for ("cocktaileffekten"), og førevar-prinsippet ignoreres igjen. http://www.gronnhverdag.no/nor/Aktuelt/Sier-nei-til-mer-gift-imaten#.UDAMXG0FzIw.facebook
Og igjen: Aftenposten omtaler to nye studier om nedgang i humle- og biebestanden og
sprøytemidler. Den ene viser at sprøytemidler kan redusere humlenes dronningproduksjon,
og den andre at honningbiers navigasjonsevne blir svekket.
http://www.aftenposten.no/nyheter/Sproytemidler-reduserer-antallet-nye-dronninger-medopptil-85-prosent-6796913.html#.UCpVTScoEH8.twitter
Går foran: I Sande kommune er 24% av jordbruksarealet nå økologisk drevet og det satses
på økologisk mat i SFO og eldreomsorgen.! http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?
docid=13684
Utenriks 1: Lille Tokelau utenfor New Zealand blir 100 % forsynt med solenergi i fra
September! :) http://roundedoff.com/2012/08/01/tokelau-to-be-the-worlds-first-country-to-runon-solar-power-from-september-2012/
Utenriks 2: Staten Sikkim i det nordøstlige India har besluttet at alle landbruksvarer fra 2015
skal være økologiske. 460 000 dekar av totalt ca 500 000 er allerede omlagt eller under
omlegging! http://postnoon.com/2012/08/22/sikkim-to-turn-fully-organic-by-2015/67588

