
GRATIS FILM NÄR MAN KOMMER PÅ KURS
- Naturskyddsföreningen i Norrbottens länsstämma 2007

Helgen den 2-4 mars anordnar Naturskyddsföreningen i Norrbottens län sin länsstämma med 
kurser i Rosfors herrgård mitt i Fyrkanten. 
Själva stämman kommer att vara först på söndag men redan på fredag kväll kommer man att 
starta med att visa fi lmen En obekväm sanning med Al Gore. 
Under lördagen kommer två parallella kurser att hållas. 
Den första kursen är Våra nära, kära skogar som handlar om tätortsnära skogar, dvs skogar 
nära byar och samhällen. Kursledare kommer bl.a. att vara Märta Berg från riksföreningen i 
Stockholm.
Den andra kursen heter Klimatfrågan - tillräckligt varm? som kommer att handla om den nu allt 
mer aktuella klimatfrågan. Kursledare på denna kurs blir “negawattare” Per Ribbing, föreläsare 
på miljömärket Svanen.
 
- Den 31 januari släpptes en av de senaste årens viktigaste fi lmer på DVD i Sverige. Det är 
fi lmen med Al Gore, En obekväm sanning (An Inconvenient Truth). Ja, det är kanske en un-
derdrift vad gäller den fi lmen, det är kanske den viktigaste fi lm som någonsin gjorts säger Urpo 
Taskinen, aktiv i Naturskyddsföreningen.
- Nu har vi i styrelsen i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län bestämt att alla som kommer 
på årets länsstämma får fi lmen, en per deltagande familj, tillägger Gudrun Nilsson, sekreterare i 
länsförbundets styrelse.
- Genom att dela ut fi lmen gratis hoppas vi att fi lmens viktiga budskap når ut till många i Nor-
rbotten. Vi vill att andra också inspireras att sprida fi lmen och fi lmens budskap fortsätter Gudrun  
Nilsson.

- FNs klimatpanel kom i början av februari ut med en rapport som talar om extremscenariot med 
upp till över sex graders medeltemperaturökning fram till år 2100. Det extremscenariot skulle 
enligt klimatdebattören Mark Lynas, som för några år sedan skrev boken Oväder, innebära slutet 
på mänskligheten. Vi tror att om fl er norrbottningar får ökad kunskap, kommer också fl er att 
agera i klimatfrågorna menar Urpo Taskinen.

För mer information ta kontakt med: 

Urpo Taskinen 070-629 58 02  
   Skype: urpotaskinen
   urpo.taskinen@snf.se  

Gudrun Nilsson 0911-20 69 88, 070-539 89 50
   gudrun.nilsson@snf.se

Webbplatser  www.norrbotten.snf.se  
   www.climatecrisis.net 
   www.marklynas.org
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