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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Nyt fra DN Hedensted

 

Kalenderen siger forår
I disse dage, hvor foråret ligger tykt og hvidt over Danmark, får
du endnu et nyhedsbrev fra DN Hedensted (Danmarks
Naturfredningsforenings lokalafdeling i Hedensted kommune).
Med denne udgave kan nyhedsbrevet fejre fødselsdag. I disse
dage er det ét år siden, at det første nyhedsbrev så dagens lys
- og det er vi egentlig lidt stolte af. Men selv om vi mener at
have lavet et godt nyhedsbrev, kan det altid blive bedre - og
det kan du hjælpe os med. Det kræver blot et par minutter af
din tid, men mere om det senere.

Vi har dog snydt lidt, og på forhånd lavet en forbedring af
hjemmesiden. Nemlig en ny rubrik i nyhedsbrevet og på
hjemmesiden, med overskriften Naturligvis. Her kan du læse
om hvad der sker i naturen 'lige nu'. Rubrikken vil også
indeholde  fotoreportager, fra nogle af Hedensted kommunes
skønne naturområder, og meget andet spændende. Vi håber, at
rubrikken kan inspirere dig til mange fornøjelige timer i det fri.

Med venlig hilsen

Nyhedsbrevet i overskrifter:
Naturligvis
Tre forbedrede lejrpladser og én ny
Tre nye sager
Arrangementer i foråret
Hjælp os til at blive bedre
DN Hedensted på nettet

Naturligvis
Kalenderen siger forår, og en af budbringerne om den nye
årstid er spætten, som inden længe kan høres gentagne gange
hamre hovedet ind i en træstamme. Vi er nok en del der hellere
bare vil gå en stille tur i skoven, uden at slå hovedet ind i
noget. Men sådan er vi jo så forskellige.
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Udover noget om spætten, og alle de andre forårsbebudere,
byder den nye rubrik på hjemmesiden, også på emner som:

Godt at vide
Årstiderne
Fotoserier
Linksamling

... og meget andet.

Læs mere...

 Til toppen

Tre forbedrede lejrpladser og én ny
Naturstyrelsen har i et brev fra d. 6. december 2012, givet:

Dispensation til etablering af 3 og udvidelse af 6 kystlejrpladser
inden for naturbeskyttelseslovens strand-beskyttelseslinje på en
række stande ved Kolding, Vejle og Horsens fjorde.

For Hedensted kommunes vedkommende betyder det, at tre
pladser opdateres, og en plads oprettes.

Læs mere...

 Til toppen

Tre nye sager
Siden sidst har særligt tre sager påkaldt sig DN Hedensteds
opmærksomhed:

Kommunen lovliggør en ulovligt opført gyllebeholder, der ligger alt
for tæt på Bygholm Å.
Havbrug omkring Hjarnø og i Horsens Fjord, har nået et
bekymrende omfang, og der er udsigt til at det bliver værre
endnu.
Hedensted kommune giver tilladelse til oplagring af skrot i seks
meters højde - vel at mærke i strid med samme kommunes
lokalplan 180.

To af disse har medført en klage til Natur- og Miljøklagenævnet,
og den tredje bliver i øjeblikket grundigt undersøgt.

Læs mere...

 Til toppen

Arrangementer i foråret
Affaldsindsamling, udflugt til Stenhøj strand og Stagsrode skov,
nattergaletur og et blåt flag. Det er blot nogle af de ting DN
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Hedensted har i ærmet de næste måneder.

Alle er velkommen til at deltage, uanset om man er medlem af
DN eller ej.

Læs mere...

 Til toppen

Hjælp os til at blive bedre
Vi tror på, at nyhedsbrevet er en god måde, at give DN's
medlemmer og andre interesserede mulighed for, at følge med i
hvad der sker i lokalafdelingen i Hedensted kommune.
Spørgsmålet er bare, om vi gør det godt nok?

Tak, om du vil bruge et par minutter på, at udfylde et lille
spørgeskema vedrørende nyhedsbrevet. Du kommer til skemaet
ved at klikke her...

Har du forslag eller idéer til nyhedsbrevet, er du meget
velkommen til at skrive til hedensted@dn.dk.

Tak for ethvert input!

 Til toppen

DN Hedensted på nettet
Du behøver ikke at vente tre måneder på næste nyhedsbrev for
at finde ud af, hvad der sker i din lokalafdeling.

Hvis du bruger Facebook eller Twitter, kan du følge afdelingens
gøren og laden i naturens og miljøets tjeneste. Her bringer vi
jævnligt små dryp om arbejdet i DN i almindelighed, og DN
Hedensted i særdeleshed.

Med venlig hilsen
DN Hedensted

P.S.
Har du familie, venner og bekendte, som vil blive glade for en
naturlig hilsen fra DN Hedensted, er du meget velkommen til at
sende nyhedsbrevet videre til dem - og skulle du komme til at
opfordre dem til selv at abonnere på det, skal du ikke høre
noget for det.

 Til toppen
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(nyhedsbrevet er redigeret af Lars Poulsen)

 

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 

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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