Försommarbrev till Grenverkets medlemmar och intresseanmälda!

Tiden går och Corona slår! Restriktionerna påverkar oss fortfarande och vi har justerat
programmet. Vi vill inte vara overksamma och utgår från de riktlinjer som finns.
25 maj kl 18-20.30 ses vi i Färskesjöns naturreservat i Jämjö, där Ingela Johansson på
Länsstyrelsen (och Grenverket) berättar om naturvärdena och om skötsel för att gynna
områdets sociala och biologiska värden. Parkering på norra sidan vid badplatsen. Anmälan
till Helene senast 23 maj, då får du mer vägbeskrivning om det behövs.
1 juni kl 18-20.30 ses vi i Halens naturreservat i Olofström, där Daniel Ottosson kommer att
berätta om kommunens skötsel för att gynna friluftslivet och de biologiska värdena. Samling
vid Halens camping på den stora parkeringen. Ev flyttar vi oss därifrån med bilarna till
intressanta punkter. Anmälan till Helene senast 30 maj.
Nässelfrossan i Olofström, är fortfarande aktuell i skrivande stund. Grenverkets dagar är 29
juni och 1 juli kl 13-16. Några av våra medlemmar i NV Blekingen kommer att berätta om sin
skogsskötsel på en skogsslinga hos markvärdinnan Margaretha Svensson i Vilshult. Temat är:
Träd oss nära-kommer en kvinnlig skogsägare närmare träden? Mer info kommer snart på
Nässelfrossas hemsida, där man också anmäler sig.
Årsmötet blir den 18 juli kl 15. I år ska vi vara i Svenmanska parken i Bräkne-Hoby. Vi blir
guidade av Eva Gustavsson, landskapsarkitekt som varit med och skapat parken. Sedvanligt
årsmötesutskick kommer inom stadgeenlig tid. Under tiden får ni hemskt gärna betala in
medlemsavgiften redan nu (se inbetalningskort sist i brevet). Hittills har vi ett 50-tal
inbetalningar, men vi brukar ju vara många fler!
En planerad skogsträff om den nya FSC-standarden flyttar vi fram preliminärt till den25
augusti på eftermiddag/kväll.
Grenverkets skogsdag blir i Tången, Mörrum, söndagen den 12 september.
Det är 30 år sedan de första studiecirklarna startade och vi kom i gång med Grenverket. Det
ska vi fira i början av oktober. Har ni tankar om hur vi ska fira eller var vi ska vara så hör av
er! Styrelsen sammanträde den 15 juni och då hoppas vi att möjligheterna att träffas i större
grupper har ökat.

20-22 augusti arrangeras (med största sannolikhet få man väl säga) träff för de svenska
kvinnliga nätverken, på Gammelkroppa i Filipstad. Några från varje styrelse kan åka med och
har vi tur så får vi projektstöd från Jämställdhetsmyndigheten. Om du har tankar och åsikter
om samarbete med andra nätverk så får du gärna höra av dig till Helene.
I april ordnades en internationell digital konferens av Österrikiska och internationella
organisationer. Grenverket, Skogskvinnorna Värmland och Spillkåkan deltog och jag hade
snabbtillverkat en poster till ett digitalt mingelrum som fungerade imponerande bra.

Hälsningar från styrelsen gnm Helene Reiter

