NY GRÖN VÅG i
STOCKHOLMSREGIONEN!
Konferens lördagen den 17 november
På kvällen den 3 maj 2012 möttes ett stort antal organisationer och grupper som har det gemensamt
att jobba för att skydda naturen i Stockholms län. Mötet hette “Uppstartmöte för en ny grön våg i
Stockholmsregionen” och ca 45 personer deltog som representerade 27 olika
föreningar/nätverk/organisationer. Nu kör vi vidare med en heldagskonferens. Lördagen den 17
november ses vi för att utveckla vårt samarbete. Programmet är inte helt spikat ännu men vi kommer
bl.a. att:

-

Få veta mer om miljöjuridik och ekosystemtjänster

-

Få veta mer om enskilda kurser som Ny Grön Våg kommer att arrangera

-

Göra upp strategier för framtiden

-

Informera om hemsidor

-

Utbyta erfarenheter

Vi kommer att hålla på mellan 09.00-16.00 i Årsta Folkets Hus och Teater vid Årsta Torg. Konferensen
är kostnadsfri för deltagarna och det bjuds på mat och fika.

Ett komplett program kommer att skickas ut i god tid innan konferensen.

Tid:

17 november 2012 kl. 09-00 – 16.00

Plats:

Årsta Folkets Hus och Teater
Årsta torg
marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se
0733-746 714

Anmälan:

OBS! SKICKA DENNA INBJUDAN VIDARE TILL ANDRA SOM NI TROR ÄR INTRESSERADE
Hör gärna av er till mig för frågor
Varmt välkomna till en viktig dag.
Mårten Wallberg
Ordförande,
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Ta sig Årsta Folkets Hus och Teater:
Det är lätt att ta sig till Årsta Folkets Hus, både med bil och med allmänna kommunikationer.
Allmänna	
  kommunikationer:	
  

Tunnelbanans gröna linjer passerar Gullmarsplan och därifrån tar man buss 160, 168 eller 164 till Årsta Torg.
Tvärbanan tar man till Valla Torg, antingen från Gullmarsplan, Alvik eller Liljeholmen. Från Årstabergs
pendeltågsstation kan ta tvärbanan till Valla torg, eller buss 160 till Årsta Torg.
Med	
  bil:	
  
Parkering finns alldeles utanför Folkets Hus
Karta: http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=%C3%A5rsta%20torg&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&rl
m=1&center=6577312:1627982&type=map&zl=8&bounds=6577149:1627717,6577476:1628247
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