Sørum økoforenings
NYHETSBREV NR. 2 – mars 2013
Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Mandag 18. mars: Miljømøte på Sørumsand bibliotek kl. 19.00 sammen med
Folkeakademiet med Emil Mohr om økologisk landbruk.
Mandag 8. februar: Reparasjonskafe kl. 12 hos Line Larsen

Andre arrangement
Gratis kurs i kompostering av matavfall
Kursene holdes hos ROAF på Skedsmokorset kl. 18– 21.

• 10. april
• 14. mai

Årsmøte
11 medlemmer deltopk på økoforeningens årsmøte på Valstad Kafe 7. mars
Roel Houtsma fortsetter som leder. Nomdo Vesterdaal er nytt styremdlem sammen med
Kristian, Beate og Line som fortsetter i styret. Nye varamedlemmer er Rønnaug Bogstad
og Egil Foss. Medlemmene mottar referat i nær framtid.

Økogrend Sørum
www.økogrend.no
Skisseprosjektet er nå lagt ut på økogrendas hjemmeside! www.økogrend.no
Les blogg om studieturen til Sverige og Danmark sist høst,
- del 1 fra Toarp Ekoby nær Malmø her:
http://okogrendsorum.wordpress.com/2013/01/13/studietur-13-18-august-2012-1-toarpekoby/
- del 2 fra Munksøgård økolandsby utenfor Roskilde her:
Les også god artikkel om bofellesskap i moderne former skrevet av styremdlem i
Økogrend Sørum Kari Bu: http://karibua.wordpress.com/2013/02/11/bor-seg-ut-avensomheten/

Økonytt
5.1 % økologisk. Årets statistikk fra Debio viser at andelen økologisk areal står på stedet
hvil med 5.1%. Det er langt fram til myndighetenes mål om 15% i 2020!:
http://www.indre.no/jobb/article6526842.ece
Tåler tyskere mindre giftstoffer enn nordmenn og svensker? Eller har vi slappere
helsekrav ? I Sverige dukket det opp en kasse sitroner i en Lidl-butikk med en advarsel på
tysk om å vaske hendene etter å ha tatt på frukten. Slike advarsler finnes ikke i Norge:
http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=339954416115712&set=a.172117779566044.33543.172062109571611&type=1&rele
vant_count=1
Innleder global kampanje for å minske matsvinnet. I følge FAO går om lag en tredjedel
av maten som produseres i verden tapt i matproduksjonen eller blir kastet av
konsumentene.: http://www.agropub.no/id/11156
Fiskerinytt: Amerikanske myndigheter er kanskje i ferd med å godkjenne genmodifisert
(GM) laks fra selskapet AquaBounty.Utviklingsfondet har laget rapport om GM-laksen. Den
dokumenterer slett vurdering av helserisiko, fisk som lider pga misdannelser og alvorlig
trussel mot villaksen når oppdrettslaksen rømmer.:
http://www.utviklingsfondet.no/nyheter/genmodifisert-laks-en-rasktvoksende-blff
Det meldes om fantastiske avlinger av ris og poteter m.m.i en liten landsby i fattig region
i India uten GMO og sprøyting! : http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/2013/feb/16/india-rice-farmers-revolution
Plusskunder i strømnettet: God artikkel i Teknisk Ukeblad som bl.a presenterer to hus
som leverer strøm til nettet hovedsakelig basert på solenergi, det ene i "nabobygda" til
Sørum, Lørenskog.:http://www.tu.no/energi/2013/02/25/han-er-landets-forste-boligeiersom-leverer-strom-til-nettet

Noen halmballer og et par gamle vinduer kan noen ganger være nok :)
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http://www.facebook.com/sorumoko

