NYHETSBREV NR. 7 – november 2012
Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Mandag 26. november: Studiesirkel på biblioteket, Sørumsand. Kl. 12.00 til 14.30.
Tirsdag 11. desember: Reparasjonskafe kl 12.00 hos Beate Wølner

Diverse økoforeningsstoff:
Sørum Økoforenings innkjøpsring. Da firmaet vi har handlet fra, Vallidus nå har stoppet
salg til private, opphører dessverre dette tilbudet inntil videre. Vi forsøker i første omgang å
kompensere for dette ved å relansere vår Økoguide for Sørum og omegn i ny og forbedret
utgave snart.

Økogrend Sørum
www.økogrend.no
Det har som dere kanskje har merket vært stille rundt boligprosjektet Økogrend Sørum i det
siste. Hovedgrunnen til dette ligger ikke i at prosjektet på noen måte har stoppet opp eller
støtt på store problemer, men at vi har vært en liten gruppe som har jobbet mye og (gratis)
med dette og at store deler av styret nå ønsker å prioritere andre oppgaver. Derfor må vi nå
forsøke å rekruttere nye mennesker til å bringe dette spennende prosjektet videre.
Økoforeningen har tatt på seg et ansvar for denne vervingen av nye medhjelpere, så hvis
dere har lyst til å engasjere dere litt i dette eller kjenner noen dere tror kunne ha noe å bidra
med så ville vi satt stor pris på det.
Arkitekt Frederica Miller er nå i ferd med å sluttføre sitt skisseprosjekt.
Økogrend Sørum gjennomførte en studietur til 4 økolandsbyer og bofellesskap i Sverige og
Danmark i august. Dette ga samtlige 5 deltakere masse inspirasjon og tro på at dette må det
være mulig å få til i Norge etterhvert også.
Det er opprettet kontakt med selskapet som hjelper til med gjennomføring av "nye" Hurdal
økolandsby. Vi ønsker imidlertid å se an hvordan framdriften blir der før vi går videre med
dette.

Økonytt
Ny oversikt fra mattilsynet viser 18 overskridelser av tillatte grenser for
plantevernmiddelrester hittil i år. Ikke så mye kanskje. Men, nå er jo disse grensene økt tildels
drastisk for mange stoffer i år , og man tar fortsatt ingen hensyn til cocktailefekten, som
forøvrig er godt beskrevet i denne artikkelen i Dagsavisen:
http://www.dagsavisen.no/tema/gronn-hverdag/giftrester-i-frukt-og-gront/
Kiwi har suksess med momskuttet sitt på økologiske varer. Vi får nok ta en tur til de 2 Kiwiforretningene i Sørum og dessuten den på Aursmoen for å se hva de har å by på....
http://www.dagligvarehandelen.no/xp/pub/hoved/hovedside/fantastisk-oeko-salg
En liten motvekt til VG's "myteknusing" om økologisk landbruk: Hollandske forskere påstår
at å velge økologisk melk under graviditet og amming beskytter småbarn mot å utvikle astma,
eksem og andre typer allergi. http://www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/boern-ogunge/graviditet-og-amning.aspx#.UJltI6HeitA.facebook
Nok en positiv rapport om økologisk mat, denne gang publisert av det amerikanske
akademiet for barneleger, som setter fokus på alle fordelene ved økologisk mat.
http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13846
Umulig å dyrke økologisk mais i Spania pga av forurensining fra genmodifiserte planter.
Dette er dårlige nyheter, konvensjonell maisdyrking er en versting når det gjelder bruk av
sprøytemidler og kunstgjødsel om den er genmodifisert eller ikke.
http://www.bion.no/2012/11/slutt-pa-okologisk-mais/
Flere steder i Norden har minst like stort solpotensial som solenergikjempen Tyskland
http://www.forskning.no/artikler/2012/november/338931 Tyskland monterer forøvrig solceller
tilsvarende 8 kjernekraftverk i året!
Nytt magasin om klima er lansert; To grader http://tograder.no
Godt fra Hanna Marcussen og Arild Hermstad om unaturlig billige flyreiser.:
http://t.co/HD4KPPrZ

Vi avslutter på oppløftende måte med tidenes mest populære statusoppdatering på vår
facebookside! :) Tekst og foto: Kathrine Jahr
"Jeg må skryte litt av Coop Prix på Aurskog, som virkelig har tatt seg opp på økologiske
dagligvarer! Plutselig slo det meg at hele min frokost i dag er økologisk! Alt er kjøpt på Prix,
untatt tomatene - som er hjemmedyrket. Heia Prix!"

www.sorumokoforening.no
http://www.facebook.com/sorumoko

