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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Nyhedsbrev fra Nyborgafdelingen, efterår 2014

 Efteråret er på vej!                                              Link til DN Nyborg på dn.dk

Efterårets nyhedsbrev informerer dig om hvad der rører sig i dit lokalområde. God
fornøjelse med læsningen.

Feriehusbyggeri ved Teglværksskoven

Der har været rigtig meget skriveri om byggeriet
ved Teglværksskoven og DN er blevet kritiseret flere
gange i Fyens Stiftstidende. Vores formand Pia
Ellegaard Jørgensen sendte derfor et læserbrev til
avisen. De valgte kun at bringe en forkortet udgave,
uden at vi havde indflydelse på, hvad der blev skåret
væk. Derfor får I her læserbrevet i hele sin længde.

Seneste nyt i sagen er, at Naturstyrelsen den 16.
september gav en lovliggørende dispensation til
ferielejligheden, muren og udvidelse af
parkeringsplads. Vi har besluttet, at vi vil klage over
muren samt udseendet af ferielejlighedsbyggeriet. Der
er klagefrist den 14. oktober.

 Biodiversitet Nu

Biodiversitet Nu er et projekt, der er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond, og som
over de næste seks år skal undersøge, om naturtilstanden i Danmarks kommuner går frem,
tilbage eller er stabil. DN inviterer dig og alle naturinteresserede med på skattejagt i
naturen. Har du set en vibe? En citronsommerfugl eller et firben? Så kan du registrere dem
på din smartphone og sammen med DN være med til at registrere ændringer i naturen. Du
kan tage din smartphone med ud i naturen og registrere, hvad du ser... Læs mere på
hjemmesiden bl.a. om tilmelding.

Den Danske Naturfond

Endelig kom den: Den Danske Naturfond! Det er godt nyt for alle danskere. Læs mere
om den store nyhed på dn.dk her.

 

 Vær med til at skabe bedre natur

Vær med - til at skabe bedre natur, miljø og
friluftsliv. Har du lyst til at lave dit eget
naturprojekt? – eller være med i en af vores
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arbejdsgrupper? Har du en specialviden, vi må ringe
til dig og gøre brug af? Har du et spørgsmål eller en
bekymring? Søger du kontakt med en bestemt slags
ressourceperson? Vil du have andel i en naturpleje-
ko? Eller måske vil du gerne være medlem af
DN? Uanset hvad, så er vi der. Hold dig ikke tilbage!
Det kan godt nytte noget – når vi hjælpes ad.

Årsmøde - sæt kryds i kalenderen

Det bliver en spændende aften den 17. november 2014 kl. 19 i Ullerslev Kultur-
og Idrætscenter. Vi får besøg af Jan Pedersen fra DNs hovedkontor, hvor han er ansat i
Natur og Plan. Han ved en masse om naturbeskyttelse og vil fortælle om, hvorfor det er så
vigtigt, at vi beskytter vores forskellige naturområder og naturtyper samt de dyr og planter,
som lever der. Mere information udsendes senere pr. mail. Hold også øje med
hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen
DN Nyborg

(send gerne nyhedsbrevet videre til venner og bekendte)

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi
spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og
myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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