Nyt fra

Miljøforeningen Saltunakystens Venner
Kære Venner!

Østerlars, den 6.10.2020

Bestyrelsen i foreningen mødtes i mandags og ønsker at dele følgende opdateringer med jer:
NATURTURE lærer os vores område at kende. Hvornår, afhænger af vejret – vi skriver ud!
Vi melder ud en uge før en aktivitet, og skulle der være brug for at aflyse, gør vi det senest dagen før.
•
•
•

Svampetur med Lars Bitch annonceres her, snarest, når vi har haft rigeligt med regn.
Vi følger ørredernes vandringer op ad Kobbeåen – og samler østershatte – med Klaus Hermansen
hen mod slutningen af November.
Til foråret har vi nye ture på programmet, bl.a. indsamling af vilde køkkenurter og en insekttur.

Offentligt informationsmøde om Saltunakystens Venner, udskudt pga Corona
Vi havde planlagt et informationsmøde i Multihuset med jer, vores medlemmer, og alle interesserede
indenfor foreningens område, som basis for samarbejde og fortsat udvikling af vores arbejde.
Vi har været nødt til at aflyse arrangementet pga Corona-situationen. Vi vender tilbage til foråret.
Vi planlægger her at informere om vores formål (lære området at kende; handle, når natur og miljø trues).
Vi vil fortælle om, hvad vi har foretaget os indtil videre og vores videre planer. Vi håber, at høre om andre
aktiviteter, der måtte være i gang (vi ved, der sker rigtig meget – og det er jo skønt!). I hører mere!!!
Mangelfuld miljøundersøgelse før miljøgodkendelse – hvilke risici for natur og mennesker?
Som vi skrev sidst, sendte foreningen i august en klage til miljø- og fødevareklage-nævnet vedr. BRK’s
miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktions-arealet på ejendommen på Gamlevældevej 31.
Sagen kører, og der forventes afklaring inden for de kommende 15 måneder.
Skulle andre lokale grupper have tilsvarende udfordringer, stiller vi gerne vores materiale til rådighed.
Hvilke flagermus har du? Foreningen har nu en flagermuse-detektor. Medlemmer kan låne den!
Selvom vi er en kontingent-fri forening, er der jo udgifter forbundet med en opstart, herunder til
hjemmeside, multihuskontingent og flagermusedetektoren, som vi fik fra USA til 2.000 kr.
Vi ville sætte stor pris på medlemsbidrag til at dække disse – f.eks mellem 100 og 200 kr?
Vores bankkonto: 5340-0241361 hvis du/I vil give et bidrag!
Vi glæder os til at møde jer på naturture og til informationsmøde, når sådan noget igen er muligt!
Varme hilsner
Birgitte Jallov
Forkvinde i Saltunakystens Venner

