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Var dag har sin glans 

 
De senaste dagarna har varit fyllda med att ta tillvara skogens 

röda och gula guld i form av lingon och kantareller och lite annat 

smått och väldigt gott. Många har klagat på vädret denna sommar 

men skogens skafferi har verkligen haft de bästa förutsättningar. 

 

Föreningens aktiviteter i vår har varit lyckade, inte minst den nya 

satsningen med klädbytardag på RITZ som lockade bortemot 400 

besökare då mängder av begagnade kläder bytte ägare och en 

modevisning med secondhandplagg gick av stapeln. 

Detta arrangemang gav mersmak och vi tänker nästa vår, den 20 

april, att göra en klädbytardag igen. Denna gång även med 

handledning i ”redesign” då man syr om gamla kläder med 

kvalitétstyger till nya modeller. Den som är intresserad är 

välkommen att vara med att forma denna aktivitet. 

 

Vi beslutade vid förra mötet att inte ha något lotteri på Marten i 

år. Detta på grund av att det är viktigt att vi använder vår energi åt 

det vi tycker är både meningsfullt och roligt på vår fritid. Det är 

dags att prova nya idéer om ingen längre brinner för ”det man 

alltid har gjort”. Om en ideell förening ska hållas levande måste 

det vi håller på med, ge något bra tillbaka för de som ordnar och 

deltar. 

 



Varje dag i våra liv, oavsett om det handlar om jobb eller fritid, 

borde fyllas av mening och trivsel. En bra framtid för alla borde 

vara en långsiktig bakomliggande filosofi i detta.  Låt oss hjälpas 

åt! 

 

 
 

 

   Foto:Åke Ericson 

 

 

Ann-Christin Karlsson 

Ordförande 

 

"Gilla oss på Facebook! 

 

Det är dags att närma oss den morderna verkligheten och göra 

det möjligt att sprida information på flera sätt: 
 

Arvikabygdens naturskyddsförening har nu en egen 

Facebooksida! Här kan man följa arbetet som sker i vår 

förening och dela med sig av spännande fakta som berör oss 

alla. Tanken med gruppen är att den ska funka som en 

informationsplattform så att alla som vill ska kunna ta del av 

saker som sker i Arvikas förening och annat intressant. Gå in 

på sidan och klicka på "Gilla" så är man med och tar del av allt 

spännande som sker! Sidan hittar man på 

www.facebook.se/arvikabygdensnaturskyddsforening." 

 

 

Elin Olsson 

http://www.facebook.se/arvikabygdensnaturskyddsforening
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Per Larsson, 0570-137 59 eller e-post: 

perclarsson@hotmail.com 

 

 
Trivselkväll i Årtakan 

Vi tänder vedspis och stearinljus, serverar svampsoppa och 

nybakat bröd  i Årtakan och kläcker nya bra idéer tillsammans. 

 

Kontaktpersoner Ewa Gårdh tel: 331 02 och Ann-Christin 

Karlsson tel: 070-190 31 29 

 

 

Kontaktpersoner: Eva Leander tel 073-844 82 82  

 
 

 
Kontaktperson: Per Larsson, 0570-137 59 eller e-post: 

perclarsson@hotmail.com 

 

Föreningens fastighet vid Årtakan  
Stig Björkman tel 148 84 eller  

Björn Henriksson tel 421 29 

 
 

mailto:perclarsson@hotmail.com


 
Vill ni besöka eller hyra vårt fina torpställe i Årtakan ? Det 

ligger några kilometer väster om Sulvik.  Ni är alla  hjärtligt 

välkomna att vara med och pyssla vid torpet. Att hyra torpet 

kostar 100 kr per dygn för medlemmar  (om du klipper gräset 

eller utför överenskommen syssla är det gratis) icke 

medlemmar betalar 150 kr per dygn. 

Kontakta Årtakankommittén: Stig Björkman tel 0570-148 84 

 

Arvikabygden har en egen hemsida  
Finns det några förslag på ytterligare saker som kan läggas till, 

kontakta Per Larsson mailadress: perclarsson@hotmail.com. 

Hemsidans adress: 

www.naturskyddsforeningen.se/arvikabygden 

 

 

 
 

Styrelse 2011  

http://www.naturskyddsforeningen.se/arvikabygden


Ordförande: Ann-Christin Karlsson  

Mail: ann_christin.karlsson@telia.com  tel 0570-803 36 

Vice ordförande: Per Larsson 

Mail: perclarsson@hotmail.com tel 0570-137 59, 073-

7318493 

Kassör: Eva Gårdh 

Mail: elvan11@yahoo.se  tel 0570-331 02 

Sekreterare: Linda Persson 

Ledamöter: Göran Carlzon, Åke Ericson, Eva Leander 

Suppleanter: Björn Henriksson, Elin Olsson, Per-Olov Persson 

 

 

 

                  

Vi ses i naturen!  

Var rädd om den för det finns fortfarande bara en! 

 

Styrelsen 
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