Sørum økoforenings
NYHETSBREV NR. 3 – juni 2013
Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
16-18-20- 22 juni kl 17.00 til 21.00 Har økoforeningen stand på Festspillene fra Blaker
Skanse.
Har du lyst til å hjelpe til litt på standen? Spesielt er det behov for hjelp 18. juni men kom
gjerne når som helst ellers også. Ta kontakt med standansvarlig Line
Resten av dagene festspillene pågår vil for øvrig Line Larsen ha gjenbrukssalg fra samme
stand, så stikk gjerne innom standen uansett når du er på Skansen
----------------

Andre arrangement
14. til 22. Juni Festspillene fra Blaker Skanse. Kultur er miljøvennlig livskvalitet!
Søndag 16. juni kl. 11:00 - 13:00 Villblomstenes dag. En Vandring langs Bårlibekken bak
AHUS i Lørenskog. Oppmøtested: Parkeringsplassen ved begynnelsen av turstien
nærmest Gamleveien
31.august Åpen økologisk gård over hele landet. På Romerike: Frilund Gård på
Bjørkelangen.
-----------------

Brunskogsnegl
Vi har mottatt denne mailen fra kommunegartner Ragnhild Melle og oppfordrer
medlemmene våre både til å hjelpe til og møte opp hvis de har sneglene i hagen!:
Hei
Sommersesongen er endelig i gang, og med den følger sneglene...
Sørum kommune vil i år bidra med å arrangere snegleaksjoner, hvor hageeiere kan få
blandet Nemaslug (nematoder som parasitterer sneglene) i åte for utlegging i hagen.
Planen er å ha første aksjonsdag tirsdag 2. juli, f.eks. fra 15 – 17, utenfor Rådhuset. Der
setter jeg opp bord og tar med bøtter med ferdigblanda Nemaslug.
Folk kan så komme med sine innsamlede snegler eller annet åte og få
nematodeblandingen helt over.
Tenker også å dele ut en enkel løpeseddel med litt tips om prosessen og generelle
snegletips. For at tiltaket skal være effektivt er det viktig at så mange som mulig av de
som har brunskogsnegler i hagen blir med!
Jeg kommer til å annonsere på kommunens hjemmesider og Face book-sider, men
trenger hjelp til å spre ordet ytterligere. -Er dette noe dere kunne hjelpe til med?
Har noen av dere mulighet til å bidra med utdeling under aksjonen ville det også vært til
stor hjelp!
Ta gjerne kontakt med meg på mail (ragnhild.melle@sorum.kommune.no) eller telefon
(911 95 912).
Med hilsen

Ragnhild Melle Aguirre, kommunegartner
Sørum kommunale eiendomsselskap KF, postboks 113, 1921 Sørumsand
Telefonnr: 911 95 912
E-post: ragnhild.melle@sorum.kommune.no
-----------------

Økogrend Sørum
www.økogrend.no
Økogrenda har avholdt årsmøte og fått nytt styre:
Roel Houtsma- leder
Line Larsen
Morten Byom
Varamedlen: Svein Jarle Støvra
Styret er for øvrig gitt fullmakt til å supplere seg selv med to styremedlemmer.
Roel er nå Sørum økoforenings medlem i styret med Beate Wølner som personlig vara.
Skisseprosjektet finner du på økogrendas hjemmeside! www.økogrend.no

Økonytt
Kjenn dine hjelpere. Når du finner småkryp i åker og hage, er det sentrale spørsmålet:
Venn eller fiende? En ny svensk app, "Nyttodjur", gir deg svaret. Helt gratis. Nyttig for
både bonde og hobbydyrker. http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=14220
Insekthotell. Med et insekthotell i hagen går pollineringen lettere, og du bidrar til bevaring
av det biologiske mangfoldet. http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.11000902
Helsefarlig bomullsindustri Det har vært stort fokus på tekstilarbeidernes kår den siste
tiden, men hele produksjonskjeden for bomull er miljøskadelig og undertrykkende for dem
som jobber der. http://www.dagsavisen.no/verden/helsefarlig-bomullsindustri/
Urovekkende funn. To norske forskere, Thomas Bøhn og Terje Traavik ser nærmere på
fjorårets omstridte studie fra den franske forskeren Seralini om skadevirkninger på rotter
av Monsantos "Round-up ready" GM-mais NK603. Norske myndigheter har fortsatt ikke
gitt noe endelig svar på Monsantos søknad om å tillate denne maisen i Norge.
http://www.bion.no/2013/05/urovekkende-funn/
Laks. I den pågående debatten rundt hvorvidt norsk oppdrettslaks er farlig å spise eller ei,
ønsker Debio å formidle informasjon om forskjellene mellom økologisk lakseoppdrett og
konvensjonell lakseoppdrett. http://www.debio.no/text.cfm?path=0&id=970
Skremmende og fascinerende interaktivt fotoprosjekt som viser utviklingen på planeten
siden 1984 av bl.a. Google og Nasa. Se f.eks hvordan Columbia-isbreen i USA har
skrumpet inn siden 1984!
http://www.theatlanticcities.com/technology/2013/05/terrifying-fascinating-timelapse-30-years-human-impact-earthgifs/5540/

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

