Hej, nu kommer ett nytt format på
nyhetsbrevet för Friluftsliv.
Hur funkar det? Du som fått detta skickat direkt behöver inte göra nånting om du
vill fortsätta prenumerera. Läs mer längst ner.

På gång just nu:
Regional tankesmedjan för
friluftsliv har genomförts.
Dokumentation finns på vår hemsida.
Läs mer här.

Planera för friluftsliv i vardagen
Webbseminarium 20171116.
Boverket, Folkhälsomyndigheten och
Naturvårdsverket bjuder in till ett
webseminarium om fysisk planering,
friluftsliv och folkhälsa. Det övergripande
målet med seminariet är att öka
kunskapen och förståelsen för vikten av
friluftsliv i vardagen för en god och jämlik
hälsa. Seminariet behandlar bla fysisk
planering och andra verktyg för att skapa
förutsättningar för friluftsliv.
Länk finns här.

Workshop "Vandringslyftet
Dalarna" Torsdag 30 november i
Rättvik.
Länsstyrelsen och Visit Dalarna bjuder in
till en dag med fokus på vandringsleder.
Efterfrågan på bra vandringsleder ökar
och vi ser ett behov av samarbete kring
lederna i Dalarna.
Läs mer här
Anmälan här senast 24 november

Under november kommer Lst
(Henny Sahlin) att besöka hälften
av länets kommuner för att med var
och en diskutera friluftsliv.

Missa inte bra webbinarier kring
planering för friluftsliv som
företaget Ekologigruppen tagit
fram.
Planerade och genomförda finns här

Behöver du argument för friluftsliv?
Naturvårdsverket har tagit fram
några filmer där argument för
friluftsliv tas upp.
Läs mer här.

Tips på läsning
Jag har fått flera tips på material som finns
att tillgå i skolan. Så sprid gärna till de
pedagoger som finns i era kommuner eller
nätverk.
•

Från Håll Sverige Rent

•

Påminner igen om Gilla naturen

Annat intressant:
•

Rekordår för naturturismen

•

Fulufjället har haft rekordsommar.

•

Forskning: Träd i städer sparar
pengar

•

Planera för barn och grönt

Regeringen satsar på Gröna jobb från
2018. Förhoppningsvis kan vi få hjälp med
en del underhåll och registrering av
anordningar för friluftslivet.

Har ni några tips? Ideer? Frågor? Eller
bara vill prata friluftslivsfrågor  tveka
inte att kontakta mig.
Henny Sahlin, Friluftslivssamordnare,
Naturvårdsenheten.
henny.sahlin@lansstyrelsen.se
0102250362

Läs mer här.

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet...
Vill du tipsa en vän?

