
      
Gröna Kvinnor, Uppsala län hälsar välkommen  
till arrangemang om  
kultur, hållbarhet, jämställdhet och klimat 
 
Uppföljning av ”Kvinnokraft i Österbybruk” i augusti 2020 för att 
nu lära känna en levande glesbygd med kvinnokraft och ge tillfälle 
till samtal om länets Färdplan för ett hållbart län för klimatet. 
 
Gröna Kvinnors hållbarhets- och jämställdhetsarbete 
och en ny skrift presenteras av Ewa Larsson, ordförande 
i Gröna Kvinnor och samhällsvetare 

 
Datum och tid: 16 juni 2021, start kl. 10.00 på busstorget i Österbybruk. 
C:a kl.16.45 åter i Österbybruk 
 
Programmet inleds i Botarsbo Ateljé med konstgalleri, möteslokal och kök.  
 
Program nedan med ungefärliga tider. 
Kl. 10.00 På busstorget ser vi på kvinnostatyn som är två kvinnor och skylt om Vikingaleden; 

sedan till Botarsbo1,5 mil, samåkning rekommenderas (vid behov ordnas minibuss); 
Kl.10.30 Botarsbo Gamla Skola Ateljéhuset, kort om skolans historia;  

Matlagning mm med Tzighe Kiflay och Gret-Lis Grönlund, Gröna Kvinnor 
Efterföljande måltid även vegetarisk och vegansk;  

             Gröna Kvinnors hållbarhets- och jämställdhetsarbete, Ewa Larsson  
  Samtal om arbete med hållbarhet, jämställdhet och klimat, Kirsti Kolthoff 
Kl. 13.00 Introduktion i konstarter och Freskmåleri, Simon Kolthoff;  
Kl. 13.30 Besök i Valö Kyrka med guidning;  
Kl. 14.15 Fortsatt resa till Forsmarks bruksort med promenad utmed vatten, natur och hus; 
Kl. 15.45 Vigelsboängs gårdsbutik med närproducerat, avslutning med fika; 
Kl. 16.30  Avresa med möjlighet för de som önskar att stanna till i Botarsbo; 
Kl. 16.45 Åter i Österbybruk;  
 
Anmälan snarast dock senast den 12 juni 2021 – se nedan. Antalet platser är begränsade. 
Avgift 100 kr om du inte är medlem i Gröna Kvinnor. Betalas på plats.  
V g meddela om du har behov av transport från Österbybruk till Botarsbo och tillbaka. 
Du som önskar och väl känner trakterna är välkommen direkt till Botarsbo och delta till c:a kl. 13.15. 
 
Bekräftelse sänds efter anmälningstiden utgått 
KIRSTI KOLTHOFF, kirsti.kolthoff@outlook.com        
Mobil 070 244 89 13; hem 0295 500 10 
Gröna Kvinnors Nyckelkvinna i Uppsala län 
 
Gröna kvinnor är en unik feministisk partipolitiskt fristående kvinnoorganisation med jämställdhet, 
miljö och ekonomi som fokusområden. Genom att belysa sammanhang mellan människa, samhälle 
och natur, stärker vi kvinnor att ta aktiv del i samhällsdebatten och i demokratiska beslutsprocesser. 
Bli medlem betala 100 kr till bg 5412-6867 ange namn, adress och mail.  

www.gronakvinnor.se Facebook www.facebook.com/GronaKvinnor/              


