
Hej medlem, 

Hösten är här och med det kommer möjligheter för dig att engagera 

dig. Därför skickar vi detta extra mejl för att tipsa dig lite extra om vad som 

händer. Vill du hjälpa till eller har du några funderingar kan du kontakta oss på 

jonkoping@naturskyddsforeningen.se 

 Elmia Fastighetsmässa  

Vi har fått en förfrågan av riksförbundet om att hjälpa till på Elmias Fastighetsmässa 

22-24 september där årets tema är ”den hållbara staden”. Det som behövs är att ett 

par gånger om dagen titta till deras obemannade monter. Den kommer att vara 

färdiguppställd så det handlar om att se till att det ser snyggt ut och fylla på med 

broschyrer. Om du inte kan varje dag eller hela dagen går det utmärkt en del av dagen, 

exempelvis förmiddag eller eftermiddag. Du hittar mer information om mässan på 

följande länk: http://www.elmia.se/fastighet/ 

 Klimatmaxa inför Paris 

Tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern anordnar Naturskyddsföreningen 

den 2- 3 oktober, klimathuset som årets roligaste och största miljöevent. 

Varför? Jo, för att inspirerar Sverige och pusha regeringen inför det stora 

klimatförhandlingarna i Paris nu i december. Klimatfrågan kommer att vävas 

ihop med kultur och klimathuset kommer att gästas både av svenska 

kommuner och internationella gäster. Visst låter det spännande! Mer 

information hittar du på följande länk: http://kulturhusetstadsteatern.se/klimathuset/ 

 Regional tankesmedja för friluftsliv i Jönköpings län 

Den 8 oktober 2015 i Fjällstugan bjuder Länsstyrelsen in till Tankesmedjan. Det 

är ett nytt koncept, en regional tankesmedja för friluftsliv i Jönköpings län. 

Temat kretsar kring samverkan, rättigheter och tillgänglighet. Här finns det 

möjlighet att nätverka, diskutera och lära sig mer om friluftsliv. Anmälan och 

program hittar du på följande länk:  

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/kalender/2015/Pages/tankesmedja-for-

friluftsliv.aspx 

 

Tack för att du är med och stödjer Sveriges största miljöorganisation! 
Gilla oss på facebook för mer tips och information om vad som är på gång: Naturskyddsföreningen Jönköping. 

https://www.facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping 

 

 

Hälsningar 

Styrelsen, Naturskyddsföreningen i Jönköping 
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