Föreningen för Skogskultur r.f.

Bästa medlem i Föreningen för Skogskultur
Föreningens styrelse har beslutat att framöver försöka informera medlemskåren med hjälp av detta årliga
medlemsbrev som skickas ut tillsammans med fakturan för medlemsavgiften.
Föreningen fortsätter att aktivt jobba för svenskspråkig informationsspridning kring skogsbruket i Finland.
Föreningens resebidrag till skolklasser som tar sig ut med skogsfackmän i skogen möjliggjorde att 1.328
skolelever i årskurserna 1 - 9 kom ut i skogen år 2017. Under detta år är vi på god väg att uppnå i alla fall
samma antal elever. Vi jobbar för att aktivera lärarna och fackmännen runt om i Svenskfinland och hoppas
på att allt fler söker om detta understöd.
Föreningen har fortsatt att ge ut tidningen Skogsbruket, som utkommer åtta gånger per år.
Prenumerantantalet ligger i dagens läge på ca 3.000 och är väl utspridda i hela landet. En utmaning är att nå
yngre skogsägare som allt oftare söker sin information på internet. Vi tar gärna emot tips om vad vi skall
skriva om och bevaka. Tipsa gärna också din granne eller kollega om hen inte ännu råkar prenumerera på
tidningen.
Vi är med och möjliggör arrangerande av olika kurser och exkursioner, varav den senaste gick av stapel i
östra Nyland med ett hundratal deltagare.
Vi hoppas att Ni även framöver vill vara med och bidra till att det svenskspråkiga skogsbruket i Finland
hålls levande och utvecklas. Tillsammans har vi möjligheten att göra en skillnad i ett samhälle där inte det
svenska språket är en självklarhet samtidigt som skogsbruket går framåt och det händer mycket spännande
saker inom näringen.
Vi försöker hålla vår hemsida uppdaterad; www.skogsbruket.fi/skogskultur och i övrigt finns vi i styrelsen
samt vår sekreterare till hands om ni vill diskutera föreningens framtid. Nedan våra kontaktuppgifter.
Med bästa hälsningar och på styrelsens vägnar,
Tomas Landers

Tomas Landers, Ingå – ordförande
tomas.landers@skogssallskapet.fi, tel 050 350 0760
Robert Lindqvist, Purmo – viceordförande
robert.lindqvist@upm.com, tel 0400 269 879
Barbara Alm, Ekenäs
morby.gard@gmail.com, tel 040 725 8090
Siv Westerlund-Karlsson, Kimito
siv.vesterlund-karlsson@soderlangvik.fi, tel 044 725 7570
Robert Lindholm, Ekenäs
tr.lindholm@gmail.com, tel 040 509 5934
Inge-Maj Boström, Ingå – sekreterare
foreningen.for.skogskultur@gmail.com, tel 046 536 5400

