
Nu är det dags att fira länets framgångsrika och unika förening Hopajola som fyller år. 
Det gör vi med en kväll fylld med både nostalgi och framåtanda. Kvällen bjuder på 
både gemenskap och underhållning, mat, musik och dans. Vi ska ha kul tillsammans  
när vi blickar både bakåt och framåt.

Hopajola fyller 25 år! 
Det firar vi lördag 16 nov 2019

Hopajola – 25 års unikt samarbete för naturen i Örebro län!
Hopajola har ända sen föreningen bildades år 1994 samlat in 
pengar för att skydda värdefull natur i länet. Vi stimulerar till lokala 
naturvårdsinsatser, samordnar länets naturguider och informerar om 
naturen i Örebro län. Vi ansvarar även för uteteket.se - länets digitala 
naturvårdsbibliotek. Läs mer & stöd vårt arbete på www.hopajola.se.

Festkvällen är lördag 16 november. 
Tid: 17.00 till sent. 
Plats: Stora Hjorttorpsladan i Rynningevikens 
naturreservat, i Örebro.

Du bjuds in som representant för din organisation. 
Kommuner och regionen får representeras av två 
politiker/organisation. 

Anmälan och betalning ska ske senast 1/11.
Mer info finns på baksidan.



Varmt välkomna!

Kostnad & anmälan
Offentliga representanter*: 550 kr/person. Övriga: 350 kr/person.  
Anmälan och betalning ska ske senast 1/11 via swish (123 90 11 02 4), plusgiro (90 11 02-4) eller med 
faktura för de som önskar. OBS! Glöm inte ange samtliga anmäldas namn på betalningen!  
Vid avbokning efter 8/11 återbetalas avgiften ej. Vid förhinder kan du lämna din plats till någon annan 
i din organisation.

Anmälan sker via länken här http://bit.ly/hopajola2 eller via Hopajolas hemsida.

Hitta hit: Bussen till Glanshammar/Fellingsbro stannar nära. Det finns cykelväg dit och med bil åker 
man av motorvägen vid Rynningeåsen/Fellingsbro-avfarten. Infarten till Stora Hjorttorp ligger på 
Lindvallsgatan mittemot ElektroSkandias parkering. Skylt: Rynningevikens naturreservat.

Vi hoppas att du/ni vill bidra till ett minnesvärt kalas. 
Det kan du/ni göra genom att till exempel:
◊ Delta
◊ Bidra med bilder/filmklipp kopplat till Hopajolas insatser i länet
◊ Bidra med anekdoter
◊ Bidra med goda nyheter från er organisation

Det finns möjlighet att visa och sätta upp det ni bidrar med.

* tjänstemän, politiker, sponsorer


