Sørum økoforenings
NYHETSBREV NR. 1 – mars 2014
Velkommen til årets første nyhetsbrev fra Sørum økoforening.
Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Tirsdag 08.04 Reparasjonskafe Hos Sharifa Tatori, Langryggen, 1920
Sørumsand kl 12.00-15.00
Tirsdag 29.04 Omvisning på ROAF's nye sorteringsanlegg . Bøler, v.
Skedsmokorset kl. 12.00.
Andre arrangement:
Mandag 31. mars: Forvaltning av naturens ressursgrunnlag. Debios
årlige ideforum. Innledere biskop Tor B. Jørgensen og professor Ove
Jacobsen. Litteraturhuset i Oslo kl. 18.00
Torsdag 3.april: Grende Husflidslags strikkekafe på Nuno kafe,
Sørumsand. Tema er hakking (?) kl. 18.00 til 20.00
4. til 6. april: Økologisk alternativ på Hagemessa, Lillestrøm. Oikos –
Økologisk Norge og Biologisk Dynamisk Forening viser og forklarer om
økologisk hagebruk på Stand B03-20 og B03-31 ved Kunnskapsgata i
messehall B
8. og 10. april: Ystekurs på Bygdøy i Oslo Lag din egen ost – med melk fra
Bygdø Kongsgård.
Onsdag 30 april: Årsmøte Økogrend Sørum. Valstad Kafe Sørumsand kl.
19.00.
Onsdag 30.april: Kompostkurs Botanisk Hage i Oslp kl. 18.00
Tirsdag 13. mai : Forstår vi hva vi spiser? Seminar om matvaremerking og
kosthold. Arr: Forbrukerrådet, Legeforeningen m.fl. Gratis. Literaturhuset i
Oslo kl.09.00
Økoforeningsstoff:
Ut på tur 29. april
Bli med på spennende utflukt til Europas mest moderne sorteringsanlegg for
restavfall på Bøler/Skedsmokorset 29. april kl.12.00! Dette ble presentert
grundig i FBI på NRK tidligere denne uka. (Ligger fortsatt på NRK's nett-tv.)
Turen er åpen for alle, men ROAF ønsket å vite omtrent hvor mange vi blir, så
vi ønsker at du sender en epost til beate.wolner@gmail.com før 22. april der
du melder fra om evt behov for skyss og hvor mange du har med deg.

Økogrend Sørum
Takket være et driftig styre og et par gode hjelpere opplever vi nå en ny giv i
boligprosjektet på Rånåsfoss. Vi kommer tilbake med mer konkrete nyheter
så snart diverse brikker/spor det jobbes med faller på plass.
Men vi anbefaler i alle fall å stille på årsmøtet 30. april hvis du er interessert i
dette spennende projektet! For de som ønsker det blir det mulighet til å se
Sauejordet på Rånåsfoss før møtet, oppmøte på Rånåsfoss stasjon kl 17.45.
Det vil også bli ett foredrag om studieturen til Sverige og Danmark høsten
2012. Tur til Sauejordet og foredrag er åpent for alle, hvis du ønsker
stemmerett på selve årsmøtet må du bli medlem før 30. april. For mer info om
medlemskap og prosjektet generelt kontakt styreleder Roel Houtsma på
epostroelhout@online.no.
Mens vi venter på at noe skjer her på hjemmebane kan vi jo kose oss med
denne reisebloggen i fire deler fra studieturen til Økogrend Sørum i 2012
Del 1: Toarp Ekoby, Malmø
Del 2: Munksøgård Økolandsby, Roskilde
Del 3: Absalons Have, Roskilde
Del 4: Lange Eng, Albertslund nær København
Økogrenda på nett: Hjemmeside m. skisseprosjekt og Facebookside
Diverse nyheter
Palmeolje i kraftfor. NRK kunne i dag tidlig melde at Felleskjøpet kutter ut
palmeolje i sitt økologiske kraftfor med øyeblikkelig virkning, og Norgesfor
bruker det ikke i sine økologiske blandinger.
Forhåpentligvis gir dette stor etterspørsel etter økologiske meieriprodukter fra
miljøbevisste kunder nå, da gir det kanskje også ett signal til Tine og
Felleskjøpet om at de må kutte ut palmeolje i alt kraftfor de produserer.
Tine har jo dårlig utvalg av slike varer, men endel butikker fører også
Rørosmeieriets produkter bl.a. med økologisk fløte, yoghurt, helmelk og
smør,
Ønsker økologisk bakeri- får ikke midler. Aurskog Høland kommune har
søkt Statens Landbruksforvaltning om tilskudd til et økologisk bakeri som skal
levere sunne bakervarer til offentlige institusjoner som skoler, sykehjem og
barnehager på Nedre Romerike. Men de har fått avslag på søknaden med
begrunnelse i at dette er ett for lokalt prosjekt som mangler høy og tydelig
overføringsverdi. Dette er en mildt sagt merkelig begrunnelse, hvis det er
noen prosjekter som skal kunne ha overføringsverdi og hjelpe til med å nå
målet om 15 prosent økologisk innen 2020 må det da være dette! Aurskog
har da også klaget på avgjørelsen så da får vi bare håpe.....
Fornybare naboer. Sverige har allerede nådd sitt mål om 50% fornybar
energi før 2020! Alle EU land og Norge har satt seg sine egne mål som

samlet skal gi en fornybar- del på 20% innen 2020. Sverige hadde til overmål
satt seg det mest ambisiøse målet av alle. Les mer.
Miljøvennlige bygg på Sørumsand. Ett enstemmig miljø- og utviklingsutvalg
i Sørum gikk i januar inn for at 12 nye kommunale leiligheter i Friggvegen for
bla funksjonshemmede og unge mennesker med behov for botrening skal
bygges etter passivhusstandard eller bedre. Veldig bra initiativ!
Økologiske klær- Ja takk! Fin artikkel fra Mojo Magasin med tips for deg
som ønsker å kjøpe økologiske klær. Les den her.
www.sorumokoforening.no
www.økogrend.no
http://www.facebook.com/sorumoko

