
GRÖNA KVINNOR 
7. Medlemsbrev i nymåne och högsommar 
En eftermiddagsslummer känns helt rätt.  
 
Ny skrift är på väg ut i brevlådan till alla Gröna 
Kvinnor genom vår kassör Maria Björke, om 
du inte har fått den om ca två veckor maila 
gärna Maria: maria.bjorke@gronakvinnor.se 
Vi vill gärna att du får ta del av:  
”Gröna Kvinnor & Platsens själ - 
Finstaområdet från Nerthus till Birgitta - ” 
Idén att göra en skrift om platsens själ väcktes 
vid ett studiebesök i det vackra Roslagen 
organiserat  av Gröna Kvinnor förra året.  Att 
gå på djupet är föreningens  specialiteter och 
vi har väldigt roligt när vi lär av varandra och 
formulerar oss för agerande i dagens 
omställningsarbetet.  
 

Ordförande har ordet 

Sedan förra medlemsbrevet har en regering 
avsatts och en regering tillsatts. Den politiska 
spelplanen har tillspetsats kring skog och 
strandskydd. Här har Gröna Kvinnor tagit 
tydlig ställning och skrivit ett remissvar på 
regeringens Skogsutredning. Remissvaren ska 
vägas in i ett förslag och en lagrådsrunda ske. 
Det är alltså under kommande år som vår 
framtida skogsbrukspolitik kommer att 
läggas. Som det politiska läget ser ut i dag i 
riksdagen finns majoritet för både stärkt 
äganderätt, försämrat strandskydd och med 
det minskad allemansrätt. Grön Kvinna som 
vill påverka rekommenderar jag ta kontakt 
med lokala c, m, kd, l och sd politiker och kolla 
deras inställningar. Att bryta 50-talets industri 
skogspolitik utan aggressiv polarisering borde 
vara fullt möjligt. Lokala sågverk, snickerier, 
turism och biologisk mångfald gynnar lokala 
bostads och matnäringar. På vår Facebook 
publicerar vi artiklar om det vi anser vara 
fakta, tex att det medgavs 8000 dispenser från 
strandskyddet förra året. Och att ingen 
föreslår minskad äganderätt utan ersättning 
för att bevara biologisk mångfald. Här behövs 

mycket kunskap, det finns andra sätt att ta ut 
värdefullt timmer ur skogen än att kalhugga. 
Gröna Kvinnor kan bistå med seminarier och 
zoom-möten. I vårt remissvar lyfter fram 
Sveaskog att gå före och visa vägen till hållbart 
skogsbruk och skogsvård. Vill du ha hjälp med 
lokal artikel utifrån vårt remissvar meila: 

ewagron1@gmail.com Ewa Larsson 

 

PÅ GÅNG 21/7  
Gröna Kvinnor möter kvinnligt 

företagande i Agenda 2030 anda i 

Ingatorp mitt i Småland. 

Det handlar om klimatet, den ekologiska 

mångfalden, jämställdheten, maten och att 

utgå från den kvinnliga omsorgen om natur 

och människor i den så viktiga hållbara 

utvecklingen, för Moder Jords överlevnad. 

I bifogad bilaga finns det intressanta 

tvådagarsprogrammet. Utrymme att lära mer 

om Gröna Kvinnors verksamhet kommer ges 

och samtal kring frågeställningarna: 

 - Hur kan vi kvinnor bäst stödja varandra att 

ta en större roll i arbetet för att avskaffa 

patriarkatet och säkra Moder Jords 

överlevnad? Vad kan vi lära av varandra? 

Har du frågor, kanske bor i närheten och vill 
vara med i hela eller delar av programmet? 
Kontakta Ingegerd Akselsson Le Douaron, 
sekreterare i Gröna Kvinnor 0730 66 70 53 

eller maila: 
ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com 

 

Linnea är Smålands landskapsblomma 
 

 
 

   Medlemsavgift 100 kr betalas på bankgiro 

54126867  Skriv namn, adress, mejl &  

födelseår   
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