
 
 
 
Nyhetsbrev till Grenverket oktober 2007. 

 
Hej ! 
Nu är det höst och kvällarna är så korta att man ändå inte hinner någonting ute. Vad passar då 
bättre än att fundera över sitt liv och sitt skogsbruk.  
Du kanske skulle ta och köpa en ny skördare? 
Nej, skämt åsido; vår förening bjuder in till några aktiviteter i höst som är tankeväckande var 
och en på sitt sätt. Hoppas du vill vara med på allesammans! 
 
Påminnelse om söndagen 21 oktober. 
Visning av Al Gores film, En obekväm sanning. 
Ett femtontal personer är redan anmälda, men det finns plats för fler. 
Visningen är på Länsstyrelsen i Karlskrona, söndagen den 21 oktober klockan 16.00 (kom i 
tid till baksidan på Stenbergs Gränd) till ungefär till 19.55 (då larmet går). Anmälan till 
Helene senast 18 oktober 0708-207 408 eller mejl: helene.reiter@ipbolaget.com . Ta gärna 
med andra familjemedlemmar eller bekanta. Vi tar en paus för smörgås på lämpligt ställe. 
Kostnad 50 kr, överskottet skickar vi till något nyttigt miljöarbete i tredje världen. 
 
Kvinnors företagande, idé- och informationskväll måndagen 22 oktober. 
Nu väcker vi liv i vår entreprenörsgrupp och i alla andra som funderat på att göra något mer 
av sitt skogsbrukande än att läsa mätsedlar.  
Vi träffas måndagen den 22 oktober kl 19.00 i Församlingshemmet Bräkne-Hoby. 
Nutek har avsatt 1,8 miljoner kr till Blekinge. Anna Althini på länsstyrelsen kommer att 
informera på vilket sätt pengarna kan användas. Vi i Grenverket har möjlighet att söka och 
skräddarsy aktiviteter för oss ur ett skogsföretagarperspektiv. Ansökan gäller för 2008 och 
2009. Denna kväll ska vi fundera tillsammans på vilket sätt vi kan använda denna chans. Vi 
måste skriva en ansökan snarast, den ska vara inlämnad 1 november. 
Kom och tyck till, anmälan till Helene (se ovan) senast 21 oktober. Kan du inte komma så 
mejla eller ring till Helene ändå om du är intresserad av denna möjlighet. 
 
 
Brandövning söndagen den 2 december. 
Svenska Brandskyddsföreningen har kostnadsfri utbildning i länet, Mats Svensson heter 
verksamhetsledaren. Vi samlas hos Pernilla Clemedtson i Märserum klockan 13.30 söndagen 
2 december. Vi får då genomgång av det viktigaste att tänka på samt möjlighet att öva 
brandsläckning. På denna övning är även herrar och ungdomar välkomna, det är superviktigt 
att ha kunskap om brandriskerna i hemmet. Anmälan till Ingelöv Bruder, 0455-190 15 eller 
meil till ingela.bruder@gmail.com senast den 27 november. Vid anmälan måste du uppge 
födelsenummer (de sex första siffrorna) på alla du anmäler. 
Ta med eftermiddagsfika, övningen tar cirka 3 timmar. Läs mer på www.svbf.se  
 
 
 
 
 
 



Kompetensutveckling i hållbart skogsbruk. 
Grenverket har möjlighet att söka pengar från Skogsstyrelsens del av landsbygdsprogrammet. 
Det skall vara utbildning och kompetensutveckling som syftar till ett hållbart skogsbruk. Läs 
gärna mer på Skogsstyrelsens hemsida www.skogsstyrelsen.se  
Det behövs en arbetsgrupp som jobbar med en ansökan som ska vara inne den 2 januari 2008. 
Vi kan till exempel förkovra oss i ädellövskog, nya skogsbruksformer, anpassning till 
klimatförändringar mm. Aktiviteterna ska genomföras under två år.  
Frågan tas upp den 22 oktober, eftersom det kanske kan gå att kombinera dessa medel till 
samma aktiviteter. Du som inte kommer till Hoby men vill vara med i denna aktivitet kan 
höra av dig till Helene Reiter 0708-207 408 eller mejl: helene.reiter@ipbolaget.com 
 
Botanikkurs med start i slutet av april 
Det är redan ett tiotal preliminärt anmälda till vårens botanikkur i mellersta/östra Blekinge. Vi 
återkommer med tid och plats vid utskicket till årsmötet. Lärare blir Nadja Njordsson, aktiv 
amatörbotanist i föreningen Blekinge Flora. Det blir ett par innekvällar på våren. Därefter 
minst 5 träffar i fält utspritt under vår till sensommar. Fokus blir på hänsynskrävande 
skogsväxter och karaktärsväxter för att kunna bestämma boniteten. Elisabeth Svensson och 
Evy Hansson från föreningen kommer att sköta det administrativa. Intresseanmälan kan 
lämnas till Elisabeth 0455-361057; elisabeth.svensson@velocitybredband.se eller Evy 0455-
81943; 045581943@telia.com  Vi har redan ett tiotal preliminärt anmälda, men det finns plats 
för fler.  
 
Hänt sen sist 
Vår skogsdag hos Cecilia Rooth i Flakulla var sällsynt lyckad. Ekskötsel stod givetvis i fokus 
och vi hann med att se flera exempel på unga lovande och gamla vackra ekstammar. Men vi 
beskådade också fantastiska lindar, lärkplanteringar och ädla granar. 
Det kulturella inslaget bestod i lunchpaus i den restaurerade källarstugan och litet föredrag om 
hur man kolade under krigsåren för att producera gengaskol och bränsle till industrier i 
Karlskrona. 
Årets skogspristagare, Jessica Fransson, hade sina fyra barn med sig och de visade gott gry 
som blivande skogsbrukare. Hon berättade intressant om sitt och makens företag; Franssons 
häst- och skogsservice. Nästa år ser vi fram emot att träna på att köra häst i skogen!  
Vi kommer då att träffas i västra delen av länet, i trakten mellan Ringamåla och Kyrkhult. 
Är det någon som är intresserad av ”sök och plock” med häst, så kan ni kontakta Jessica eller 
Micke på telefon 0708-33 40 02, 0730-81 04 90 eller gå in på deras hemsida 
http://www.franssonshastoskog.dinstudio.se   
 
Mer på gång 
På Elmia träffade vi många kvinnor från Småland som var intresserade av vår verksamhet. 
Genom nätverket Linnéorna gick meddelande ut till alla distrikt i Södra Sverige att sätta igång 
med aktiviteter för kvinnor. Skogsstyrelsen på Nybro distrikt har nu bjudit in oss till en 
informationskväll för kvinnor i Kalmar. Helene Reiter och Marlene Sibbesson åker upp och 
får berätta om Grenverket och vad som är bra med en förening för skogsintresserade kvinnor.  
 
Grenverkets hemsida 
Nu finns bilder från årets skogsdag mm ute på hemsidan. Britt-Marie Havby  britt-
marie.havby@karlskrona.se är kontaktperson. Förse henne med synpunkter, bilder och 
framför allt texter så får vi hemsidan ännu bättre! 
 


