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Kretsbrevet är ett samlat utskick 

av post och notiser från Natur-

skyddsföreningens rikskansli som 

kommer ut 4-5 gånger per år.  

 

Detta är första gången vi skickar ut 

en digital version som går till alla 

förtroendevalda i kretsar och 

länsförbund samt till riksstyrelsen, 

riksvalberedningen, riksrevisorer, 

nätverkskoordinater och anställda.  

 

Kretsbrevet finns även på 

Naturkontakt under fliken Info & 

Material. Senaste nytt hittar du alltid 

i veckobrev och på Naturkontakt  
 

Redaktör: Anna Krusic, kommunika-

tionsavdelningen, 08-702 65 53,  

anna.krusic@naturskyddsforeningen.se 

som också svarar på alla frågor om 

Naturkontakt och veckobrev. 

 

Hälsning från ordföranden 

Hej, 

Efter en härlig inledning på 

hösten med brittsommar, 

dimmor, frostnätter, 

Miljövänliga veckan med 

aktiviteter i hela landet och en 

klimatkonferens på Kulturhuset i 

Stockholm - Klimathuset – som 

var helt fantastisk, känner jag 

mig mycket laddad.   

Nu fortsätter arbetet att 

klimatmaxa politiken och jag är 

övertygad om att föreningen har 

en nyckelroll i att sprida 

kunskap, hopp och goda idéer till 

alla som funderar, eller borde 

fundera, på klimatförändringar 

och konsekvenserna av en 

varmare värld.  

Naturskyddsföreningen laddar 

upp inför Paris med övertygelsen 

om att vi kan göra skillnad. 

Resultatet i Paris är viktigt men 

minst lika viktigt är de lokala 

och nationella initiativ som visar 

att en förändring är möjlig. Här 

har vi en central roll att spela! 

Så, låt oss mobilisera kring 

denna fråga och visa politiker, 

medlemmar och allmänheten att 

vi är redo för tuffa beslut.  

Häng med och fortsätt 

klimatmaxa förbi Paris in i 

framtiden! Använd det material 

som kommer, nätverka inom 

föreningen och sträck ut handen 

till andra. 

Nu fixar vi det här! 

Johanna Sandahl 

 

 
Påverka verkligheten 

Under hösten har föreningens 

rikskansli tillsammans med flera 

regionala kanslier och 

Studiefrämjandet bjudit in till 

seminarier för att lyfta upp 

deltagarnas viktigaste lokala 

miljöfrågor och också ta fram en 

konkret plan för hur vi ska åstad-

komma en förändring i just den 

frågan.  

Projektet ska utvärderas i 

december, men det är högst 

sannolikt att projektet fortsätter 

under 2016.  

Vill du läsa mer finns rapporter 

från några av träffarna på 

Naturkontakt 

Vill du förändra verkligheten?  

Kontakt: Svante Lundquist, 

svante.lundquist@naturskyddsfo

reningen.se 

 

På gång i nätverken 

På Naturkontakt, liksom på 

rikswebben, finns en ingångssida 

till alla våra nätverk. Hit får man 

gärna länka för att ge nyfikna 

medlemmar chansen att hitta till 

något de kanske brinner för eller 

vill lära mer om. En länk till alla 

nätverk! 

 Nätverk - för ditt engagemang  

TIPS! Använd länken på er egen 

hemsida som ett sätt att engagera 

sig lokalt.  

Välkommen till det digitala Kretsbrevet!  

Gör så här: Läs som vanligt i din webbläsare! Länkarna i Kretsbrevet leder till mer 

fördjupad läsning och material. En del går till rikswebben, men de flesta länkarna 

går till Naturkontakt. När du klickat behöver du därför logga in för att läsa vidare. 

Har du glömt ditt lösenord, kan du begära ett nytt: Glömt lösenord?  

Behöver du hjälp för att logga in, mejla naturkontakt@naturskyddsforeningen.se 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/vill-du-forandra-verkligheten/
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/natverk-for-ditt-engagemang/
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/register/forgot/
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Klimatmaxa fortsätter 

Många har visat sin vilja att 

Klimatmaxa Sverige genom att 

fota ett X, t ex med armarna, som 

visats för politikerna så att de 

känner trycket att börja maxa: Vi 

är redo för cykelchock, tågboom, 

vegopepp och solrevolution!  

Några segrar hittills är pengar till 

cykel- och kollektivtrafik i 

klimatklivet och stadsmiljö-

avtalen, höjt järnvägsunderhåll 

och solcellsstöd, skattereduktion 

på mikroproduktion av förnybar 

el och ersättning för metangas-

reducering. 

Naturskyddsföreningen laddar nu 

upp inför Paris med övertygelsen 

om att vi kan göra skillnad.  

Resultatet i Paris är viktigt men 

minst lika viktigt är de lokala 

och nationella initiativ som visar 

att en förändring är möjlig. Här 

har vi en central roll att spela!  

Nytt kampanjmaterial Snart 

kommer därför nytt material till 

alla kretsar: en guide för politisk 

påverkan i kommuner, förslag på 

debattartiklar, kommunfakta och 

annat material som gör det lättare 

för kretsarna att klimatmaxa sina 

kommuner. Allt detta kommer att 

finnas på Naturkontakt.  

Cykelchocka redan idag Vill du 

börja idag, skicka in en 

debattartikel till lokalmedia. En 

mall finns på Naturkontakt! 

 Var med i cykeldebatten 

 

Klimatstafetten – hur hejar ni? 

Flera kretsar är med och ordnar 

aktiviteter längs sträckan för 

stafetten Run for your life mellan 

Kiruna och Paris. Vad ska ni 

göra? Berätta gärna så kan vi 

inspirera varandra! Eller har ni 

skrivit något på er kretswebb 

eller facebooksida, skicka gärna 

länken till klimatnatverket@ 

naturskyddsforeningen.se 

 

Hjälp Fältbiologerna att skicka 
ungdomar till Paris  

Fältbiologer vill åka till 

klimatförhandlingarna i Paris 

men de behöver vår hjälp.  

Runt om i landet finns det unga 

som brinner för miljön, en bättre 

framtid och som vill ta makten i 

egna händer. Vi vill samla ihop 

dem så de får möta besluts-

fattare, delta i den globala 

klimatrörelsens påtryckningar 

och sätta kommande genera-

tioner i centrum.  

Vill du stötta oss på vägen mot 
Paris? Du eller din krets kan 

bidra med hur lite och hur 

mycket ni vill. Varje gåva 

genererar en motprestation från 

Fältbiologerna. Nyfiken? Läs på 

Naturkontakt 

 Skicka en fältis till Paris  

 

Kryssa den 16 april för Sveriges 
största Klädbytardag! 

I vår samlar vi hela landet till en 

stor Klädbytarfest igen! Lördag 

16 april sätter vi ett kryss i 

almanackan. Skriv in i vår-

programmet, fundera på lokal 

och börja prata med era sam-

arbetspartners lokalt.  

Välkommen att redan nu anmäla 

ert klädbyte till kladbytardagen 

@naturskyddsforeningen.se  

Kontakt: Jessica Andreason, 0739- 

44 99 10 

 Sveriges största klädbytardag! 

 Infoblad 2016 

 

Natursnokar i din krets? 

Vill ni ha Natursnokar i er krets? 

Kanske en endags eller tvådagars 

utbildning för blivande Natur-

snoksledare? Maila Eva med 

önskemål om plats och tid. 

Gärna helger i jämna veckor. 

Kontakt: Eva Lindberg, 070-344 

44 31, eva.lindberg@natur 

skyddsforeningen.se 

 

Bovar i badrumsskåpet – fokus 
på kemikalier och unga  

Vad är det vi smetar på oss 

egentligen? Under de kommande 

tre åren ska föreningen titta 

närmare på kemikalier i hygien-, 

hud- och hårvårdsprodukter, med 

fokus på ungdomar.  

Hygien-, hud- och hårvårds-

produkter blir även temat för 

Miljövänliga veckan där vi 

tillsammans fokuserar på 

bovarna och alternativen i 

badrumsskåpet. 

Uppstartsmöte, eller så kallad 

riksupptakt, för Miljövänliga 

Veckan blir den 12-13 mars på 

Skeppsholmen i Stockholm. Den 

riktar sig till medlemmar i 

Handla Miljövänligt-nätverket, i 

Kemikalienätverket och andra 

medlemmar som är intresserade 

av att lära sig mer och vill 

kampanja på temat.  

På upptakten kommer vi gå 

igenom olika produkter, deras 

innehåll och deras baksidor, 

samtidigt som vi utforskar 

alternativen. 

Kontakt: Projektledare, Kristina 

Volkova, kristina.volkova@ 

naturskyddsforeningen.se, för 

HMV-nätverket Liv Södahl och 

för Kemikalienätverket Ylva 

Grudd. 

Håll dig uppdaterad om projektet 

och aktiviteter på Naturkontakt: 

 Kemikalienätverket 

 Handla Miljövänligt-nätverket 

 

Sveriges bästa naturvårds-
kommun 2016?  

Nu sätter vi igång arbetet med 

”Sveriges bästa naturvårds-

kommun 2016”!  

2014 skickade vi ut en enkät till 

alla Sveriges kommuner med 

frågor om deras naturvårds-

arbete. Huddinge utsågs till bästa 

naturvårdskommun. Planen är att 

2016 återigen skicka ut enkäten.  

Du som är aktiv i krets eller 

nätverk kan använda enkäten för 

att påverka beslutsfattarna i din 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Klimatklivet/
https://klimatnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/enkel-mall-var-med-i-den-lokala-cykeldebatten
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/klimatmaxa-skicka-en-faltbiolog-till-paris/
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-storsta-kladbytardag-16-april-2016
https://handlamiljovanligt.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/files/2015/10/A4-kl%C3%A4dbytardagen-infoblad_2016.pdf
https://kemikalienatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
https://handlamiljovanligt.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
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 kommun. Resultatet kan vara 

användbart vare sig kommunen 

får höga eller låga poäng.  

 Naturvårdskommunerna 2014 

Har du frågor eller tankar om hur 

kretsen kan arbeta med ”Sveriges 

bästa naturvårdskommun”? 

Kontakta Märta Berg på 08-702 

65 46 eller marta.berg@natur 

skyddsforeningen.se 

 
Energifallets högstadiespecial –  
i hela landet 2016 

Föreningen fortsätter att utveckla 

läromedlet Energifallet som 

handlar om energi och hållbar 

livsstil och syftar till att under-

lätta för skolor att arbeta med 

hållbarhetsfrågor och att öka 

samhällsengagemanget hos 

högstadieelever. Under 2015 har 

Ikea gått in som samarbets-

partner och under 2016 kommer 

högstadieskolor från Malmö till 

Haparanda att erbjudas färdiga 

arbetsupplägg med Energifallets 

övningar. 

 Läs mer på skolwebben 

 
Förköp Årets bok 2016 - Ägodela 

Att äga mängder av saker som 

inte används, uppfattas allt mer 

som ett onödigt slöseri med 

jordens resurser. 

Allt fler väljer bort ägandet och 

väljer istället att hyra, låna, ge 

bort, byta eller köpa begagnat. 

Det är ett nytt fenomen som 

kallas för kollaborativ konsum-

tion eller delandets ekonomi. Vi 

kallar det att ägodela.  

Årets bok ”Ägodela” är full av 

inspiration och handlar om en 

viktig konsumtionsrevolution, 

där du kan vara med.  

Köp boken till medlemspris – 

och dela den gärna med andra! 

Boken släpps den 24 november 

så du får boken i början av 

december.  

 Förköp boken här 

 

 

 

 

 

Riksstämma 2016 

Den 18-19 juni är det riksstämma 

i Norrköping. Det blir många 

spännande och fina utflykter och 

aktiviteter i samband med 

stämman. Håll utkik i Sveriges 

Natur och på Naturkontakt för 

mer information om anmälan och 

program för utskott, träffar och 

utflykter. 

 Riksstämman på Naturkontakt  

 

Dags att motionera 

Naturskyddsföreningen är en 

demokratisk folkrörelse där alla 

medlemmar kan komma till tals 

och påverka. Att skriva en 

motion är ett av de viktigaste 

sätten att påverka föreningens 

verksamhet och hålla 

föreningsdemokratin levande. 

Välkommen att hitta andra att 

skriva med i forumet på 

Naturkontakt. När motionerna 

fått nummer och delats in i 

utskott läggs de upp på 

Naturkontakt och du kan ställa 

frågor till motionären, diskutera 

och tycka till i forumet. 

 Motionera!  

 Diskutera!  

 

Digitala stämmohandlingar 

Nyhet! I år kommer vi inte att 

trycka en bok med alla 

stämmohandlingar utan göra alla 

handlingar digitala och 

tillgängliga på webben och 

Naturkontakt. Det betyder att 

handlingarna kan bli tillgängliga 

tidigare och att fler kan komma 

åt dem.  

Diskussioner inför motions-

skrivande och om lagda motioner 

och propositioner välkomnas 

precis som inför förra 

riksstämman 

 Riksstämmoforum  

  

 

 

 

Vilka vill du ha i ledningen för 
Naturskyddsföreningen? 

Nästa sommar är det riksstämma 

och då ska vi välja en ny styrelse 

för Naturskyddsföreningen. 

Redan nu, och fram till och med 

den 31 januari, kan du nominera 

dina kandidater till ordförande, 

skattmästare, styrelseledamöter 

och revisorer. 

Valberedningen, som arbetar på 

uppdrag av riksstämman 2014, 

kommer att fortsätta förra 

valberedningens arbetssätt med 

en öppen process inför valet av 

ordförande och styrelse. Vår 

ambition med detta är att öka 

engagemanget bland 

medlemmarna för vilka som 

leder vår förening. 

Nomineringarna ska ske skriftligt 

senast den 31 januari 2016. Läs 

mer på Naturkontakt om 

valberedningens arbete och hur 

du nominerar ledamöter  

Marianne, Mia, Anders och 

Ingegerd i Riksvalberedningen 

 Riksvalberedningen  

 

 

Saknar din krets stadgar?  

Tack till alla er som under 2015 

har antagit och/eller skickat in 

stadgar!! För knappt ett år sedan 

saknades stadgar till 118 kretsar 

men nu har den siffran halverats 

till 54! Dessutom har ett 20-tal 

kretsar uppdaterat sina stadgar 

under året.  

Se gärna över din krets stadgar! 

Kan det vara läge att uppdatera 

dem på nästa kretsstämma?  

På Naturkontakt kan du läsa mer 

om varför kretsen bör ha egna 

stadgar och där hittar du också 

en stadgemall om ni behöver  

 Hur kan stadgar se ut?  

 

Special: Allt inför Riksstämman 2016 

http://www.naturskyddsforeningen.se/naturvardskommun
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/energifallets-hogstadiespecial
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/bocker/agodela-medlemspris
https://riksstamma.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
https://riksstamma.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/motionera-nu/
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/forum/amne/riksstamma-2016/
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/forum/amne/riksstamma-2016/
https://valberedningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/info-material/kretshandboken/kapitel-5-ekonomi-administration/2-hur-kan-stadgar-se-ut/
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Berätta för kretsens aktiva om 
veckobrevet! 

Varje vecka skriver medlemmar 

till veckobrevet@natur 

skyddsforeningen.se och vill 

prenumerera.  

En del är nyfikna medlemmar 

utan uppdrag i föreningen. 

Kanske de tillhör den stora 

gruppen som sagt i en under-

sökning att de vill engagera sig i 

föreningen, men inte fått frågan 

ännu?  

En lite större andel är personer 

som redan är aktiva i föreningen, 

t ex i olika arbetsgrupper eller 

lokala nätverksgrupper.  

Veckobrevet är till för alla 

medlemmar – de som redan nu 

lägger ideell tid för föreningen 

och de som är nyfikna och 

kanske nära att ta sitt första steg 

in i ett roligt, aktivt föreningsliv. 

Hjälp gärna till att sprida 

kunskapen om att Veckobrevet 

finns! Kanske vi tillsammans kan 

ställa frågan ”Vill du vara med?” 

och locka till engagemang. 

Tips: De kretsar som vill ha koll 

på sina aktiva medlemmar kan be 

medlemsansvarig att registrera 

aktiva medlemmar genom upp-

dragskoden ”Föreningsaktiv”.  

Tips: Får du inte veckobrevet, 

skicka ett mejl till veckobrevet 

@naturskydds foreningen.se och 

ange med ett ”Ja tack” att du vill 

prenumerera. 

 

 

 

 

Utökat grundbidrag 

De kretsar som behöver en 

förstärkning av ekonomin och 

som uppfyller tre angivna 

kriterier kan söka ett extra 

grundbidrag på 3 500 kr per år.  

Skicka in senast 30 november för 

att vara säker på att få bidrag i år. 

Läs mer och fyll i blanketten 

som finns på Naturkontakt  

 Extra grundbidrag  

 

Schysst Sommar & Vinter – i din 
krets? Pengar finns att söka! 

Nu finns möjligheten att ansöka 

om bidrag för att driva egna 

Schysst sommar och vinter-

projekt under 2016. Sista 

ansökningsdag är 25 november. 

Läs mer på Naturkontakt! 

 Läs mer och sök bidrag  

 

Alvins fond 

Alvins fond delar ut pengar till 

projekt som bidrar till Sveriges 

naturskydd, främst fågelskydd. 

Naturvårdsverket prioriterar 

följande inriktningar:  

- Småskaliga insatser för 

restaurering av naturmässiga och 

kulturellt viktiga fågelmiljöer 

- Insatser för arter med tydlig 

hotbild eller mer allmänna arter 

med starkt nedåtgående trend 

- Inventering av arter i miljöer 

där kunskaperna är begränsade 

Fågelskydd kan ha en bred 

betydelse. Projekt kopplade till 

en mer allmän naturvårdsnytta 

och inte har fokus på fåglar kan 

också få stöd. 

Sista ansökningsdag är 31 

december 2015.  

 Alvinsfond  

 

 

 

 

LONA-bidrag 

Kommuner kan ansöka om 

LONA-bidrag från 

Naturvårdsverket, men även 

intresseorganisationer kan 

anmäla projekt. Projekten 

genomförs antingen i 

kommunens egen regi eller av en 

lokal aktör som tecknat avtal 

med kommunen. Det är alltid 

kommunen som är ansvarig, från 

ansökan fram till 

slutrapportering. Projekttiden 

kan vara upp till fyra år. 

Sök senast 1 december 2015. Läs 

mer på Naturvårdsverkets webb 
 Lokala naturvårdssatsningen  

Blixtbidrag 

Blixtbidrag söks fortlöpande och 

ska täcka kretsars och 

länsförbunds akuta behov av 

projektbidrag, till exempel för ett 

akut exploateringsärende, mellan 

ansökningsomgångar. 50 000 kr 

per år är budgeterade.  

 Instruktioner och blixtblankett 

Kontakt: Hanna Rüdeberg, 

hanna.rudeberg@naturskyddsfor

eningen.se, 08-702 65 38 

 

Mer finansiering  

Det finns fler sätt att få bidrag till 

kretsens projekt och idéer. Några 

hittar du på Naturkontakt: 

 Finansiering 

Berätta gärna om du har fler tips 

som vi borde dela med oss av, 

till exempel genom att skriva 

några rader om hur din krets 

hittade finansiering: 

 Berätta för andra här!  

Kontakt: Hanna Rüdeberg, 

hanna.rudeberg@naturskyddsfor

eningen.se 

 

Special: Finansiera kretsens aktiviteter 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/info-material/kretshandboken/kapitel-5-ekonomi-administration/12-extra-grundbidrag-for-kretsar/
https://schysst-sommar-och-vinter.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/starta-schysst-sommar-i-din-krets/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Alvins-fond-for-fagelskydd/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/
https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/blixtbidrag/
https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/finansiering/
https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
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Planerade kretsbrev 2016 

Under 2016 kommer kretsbreven 

att fortsätta komma ut digitalt till 

alla förtroendevalda i föreningen. 

Planerade datum för vårens 

kretsbrev är nr 1 i februari, nr två 

i mars, nr 3 i maj, nr 4 i 

september, nr 5 i november.  

Med reservation för ändringar.  

 

Det digitala kretsbrevet 

Hur kändes det här? Att få ett 

mejl med länk till kretsbrevet? 

Vad du än tycker, ris eller ros, 

varsågod att tycka till!  

Kretsbrevet är ett sätt som riks-

föreningen och rikskansliet 

kommunicerar med alla för-

troendevalda i föreningen. Men 

når vi fram? Funkar det för dig 

att läsa kretsbrevet så här? Eller 

är det något du saknar? Hur 

fungerar länkarna? 

Dina tankar och reaktioner är 

superviktiga för att du ska få den 

information du behöver för din 

vardag i föreningen. Så att 

kretsbrevet blir ännu bättre! 

 Tyck till om digitala kretsbrevet 

 

Ta gärna kontakt med oss: 
 

Hans Brehnfors 

Programansvarig Regionala kanslier  

08-702 65 03, hans.brehnfors@ 

naturskyddsforeningen.se 

Moa Asperö Lind 

Organisation- och 

ledarskapsutvecklare 

08-702 65 54, 070-916 43 04, 

moa.aspero.lind@naturskydds 

foreningen.se 

Anneli Nordling 

Organisationsutvecklare, Ideella 

traineeprogrammet, förenings-

utveckling  

08-702 65 31, anneli.nordling@ 

naturskyddsforeningen.se 

Svante Lundquist 

Sakkunnig, projektledare Påverka 

framtiden 

08-702 65 98, svante.lundquist@ 

naturskyddsforeningen.se 

Katarina Tynong  

Styrelsesekreterare 

08-702 65 26, katarina.tynong@ 

naturskyddsforeningen.se  

Eva Lindberg,  

Verksamhetsledare Natursnokarna 

08-702 65 15, eva.lindberg@ 

naturskyddsforeningen.se 

Anna Wahlberg 

Verksamhetsledare Natursnokarna, 

Ekologiskt fika 

08-702 65 16, anna.wahlberg@ 

naturskyddsforeningen.se 

Hanna Rüdeberg 

Föreningshandläggare, 

projektbidrag, återbäring 

08-702 65 38, hanna.rudeberg@ 

naturskyddsforeningen.se 

Gert Straschewski  

Föreningshandläggare, kretssupport, 

medlemsregister för kretsar och 

länsförbund, etiketter, kretsarnas 

medlemsvärvning samt webbplatser, 

tekniska frågor, mm. 

08-702 65 52, gert.straschewski@ 

naturskyddsforeningen.se 

Dena Gevarez 

Nationell projektledare Schysst 

Sommar Vinter 

08-702 65 02, 073-314 47 98,  

dena.gevarez@naturskydds 

foreningen.se 

Rabab Ghoul 

Projektledare för Schysst sommar 

och vinter i Husby 

070-400 38 05, rabab.ghoul@ 

naturskyddsforeningen.se 

Nicole Eriksson 

Projektledare för Schysst sommar 

och vinter i Botkyrka 

073-938 43 42, nicole.eriksson 

@naturskyddsforeningen.se 

Isabella Tüysüz  

Projektledare för Schysst sommar 

och vinter i Malmö. 

072-20 20 966, isabella.tuysuz@ 

naturskyddsforeningen.se 

Salah Shallal 

Projektledare för Schysst sommar 

och vinter i Eskilstuna 

070-455 38 44, salah.shallal@ 

naturskyddsforeningen.se 

Kawa Avci 

Tillfällig projektledare för Schysst 

sommar och vinter i Gävle 073-565 

61 23, Kawa.avci@ 

naturskyddsforeningen.se 
 

Hannah Wallin 

Programansvarig Skola, 

projektledare Riksstämman, 0760-

33 76 97, hannah.wallin@natur 

skyddsforeningen.se 

Sophie Nordström 

Projektledare Modellskolan på 

Malmö Latin 

073-532 37 15, sophie.nordstrom@ 

naturskyddsforeningen.se 

Helena Lundmark 

Projektledare Energifallet 

072-220 87 77, helena.lundmark@ 

naturskyddsforeningen.se 

Sara Nilsson 

Projektledare Skolkabarén 

070-650 23 02, sara.nilsson@ 

naturskyddsforeningen.se 

Sanna Dufbäck  

Kommunikatör Energifallet 

072-213 11 13, sanna.dufback@ 

naturskyddsforeningen.se 

Agnes Vungi  

Kommunikatör Energifallet 

0768-76 96 66, agnes.vungi@ 

naturskyddsforeningen.se 

Lars Vaste Andersson  

Avdelningschef 

08-702 65 41, lars.vaste@ 

naturskyddsforeningen.se  

 
Nätverken samordnas av:  

Lisa Högström, vikarie 

Klimatnätverket 

klimatnatverket@naturskydds 

foreningen.se 

Ylva Grudd 

Kemikalienätverket 

kemikalienatverket@naturskydds 

foreningen.se 

Johanna Källén Fox  

Havsnätverket 

havsnatverket@naturskydds 

foreningen.se 

Liv Södahl 

Handla Miljövänligt-nätverket 

liv.sodahl@naturskydds 

foreningen.se 

Eva Hagström Öberg  

Mat- och jordbruksnätverket 

matojordbruksnatverket@naturskyd

dsforeningen.se 

Skogsnätverket (vakant) 

skogsnatverket@naturskydds 

foreningen.se

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/forum/trad/det-digitala-kretsbrevet/#post-59383
mailto:dena.gevarez@naturskyddsforeningen.se
mailto:dena.gevarez@naturskyddsforeningen.se
mailto:nicole.eriksson@naturskyddsforeningen.se
mailto:nicole.eriksson@naturskyddsforeningen.se
mailto:Salah.Shallal@naturskyddsforeningen.se
mailto:Salah.Shallal@naturskyddsforeningen.se


 
 

6 |Kretsbrev 

Denna sida är tom. 


