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Ny hemsida!
Vi har efter mycket funderande och många
turer utvecklat en ny hemsida. Vi tycker själva
(även styrelsen) att det blivit ett hyggligt lyft.
Den kan bli bättre ....
Nu ser vi fram emot era kommentarer - ris
och ros mottages tacksamt till oss tre som nu
på sluttampen knåpat ihop manus och layout
för nya portalen.
Välkomna att sända dina funderingar och
förbättringsförslag till våra nya e-post-adresser
anncarin@miljoresurslinne.se
karin@miljoresurslinne.se
gosta@miljorsurslinne.se
Fler läsare av Droppen!
Vi har nyligen gjort en ordentlig uppdatering
av adresser i vår medlemsförteckning.
Nu kommer Droppen att sändas till ....
1 Våra kontaktpersoner i respektive medlemsorganisation - kanske just du är den
ende läsaren i din organisation!?
2 Styrelsen, suppleanter och revisorer.
3 De personer som därutöver anmält intresse för gratisprenumeration för vårt
medlemsblad Droppen. Just nu max 30 st!
Här finns tex några av våra tidigare
styrelsemedlemmar, hedersvildar m.fl.
4 I detta nummer dessutom en provsändning till ”tänkbara” prenumeranter,
som vi på eget bevåg valt ut.
På nya hemsidan finns till vänster en särskild bild att klicka på för att se tidigare
nummer av Droppen. Kanske dessa
räcker som argument för att skaffa några
nya gratisprenumeranter.
Ambition: fördubblad sändlista till hösten.
Vi ber dig att plocka fram minst två-tre
namn (och e-postadresser) som du tror
har behållning av vår någorlunda regelbundna information - minst 4 ggr/år
Sänd ett mail till gosta@miljoresurslinne.se
med namn och e-postadress på dessa nya
mottagare av Droppen .
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Eko i Sveriges Trädgård 2 sept
Tillsammans med LRF Sydost, Coop, Studieförbundet Vuxenskolan, KRAV och Gourmet
Grön planerar vi en temadag på temat ”MedMiljöresurs Linné
Kungsgatan 29
352 33 Växjö
www.miljoresurslinne.se

Sommarlov á lá Linné!
När Linné på sin Gotländska resa träffade på orkidén på
bilden - Krutbrännaren - fick han också reda på dess
gotländska namn ”böj-soarkar” dvs stadspojkar - fritt
översatt från gutemål. Den blommar som bäst just nu när skolorna slutar och pojkar (och flickor också nuförtiden) får sommarlov och åker från ”böjn” (=staden) till
landet dvs sommarstället - då som nu! Leve Linné !

vetna konferenser - hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion”. Se mer på vår hemsida.
Logistiskseminarium i Alvesta 3 november
Hur ökar vi närproducerade livsmedel i offentliga kök? Vi presenterar några goda exempel
– kommuner som upphandlar transporter separat. Åke Persson från Borlänge kommun
kommer! Hur har de lyckats? Har logistiklösningarna medfört fler närproducerade livsmedel, lägre priser m.m.?
Boka in redan nu - läs mer på vår hemsida!
KRAV på Ölands Skördefest
Vi ha just fått ”delbesked” om vårt stora Leaderprojekt ”Krav på Öland”, som är en fortsättning på den förstudie vi gjorde under 2008
med stöd av ölandskommunerna, Regionförbundet Kalmar län, LRF Sydost och Länsstyrelsen i Kalmar län (landsbygdsprogrammet). Vårt samarbet med KRAV utvecklas därmed ytterligare. Se hemsidans kalendarium.
Go´ grön och ekologisk sommar!
Ann-Carin, Karin och Gösta
Tel: 0470 - 400 73
Mobil Ann-Carin: 0707 - 36 01 36
Mobil Karin: 0768 - 34 00 73
Mobil Gösta: 070 - 517 54 53

