
 
 

 



Gör skillnad – ge ett bidrag till bättre miljö – plantera ett träd! 

 

 

1 - Ian Riseley, Rotary International President 2017-2018, planting a tree when he visited the project site in July. 

Ian Riseley, Rotarys världspresident år 2017-18, har uppmanat alla Rotaryklubbar och rotarianer 

att plantera minst ett träd för varje Rotarian under nuvarande Rotaryår. Detta är ett sätt att göra 

skillnad och en insats för miljön! 

Därför hoppas vi att alla klubbar inom Distrikt 2350 antar uppmaningen att plantera träd i år och 

förhoppningsvis år framöver. Detta kan enkelt ske genom ett samarbete med Distrikt 2241 i 

Rumänien. Där har rotarianer sedan några år ett väl fungerande projekt för trädplantering. 

Världspresidenten har också varit på plats i Rumänien och planterat ett symboliskt träd för att ge sitt 

stöd.   



Rotary Planteaza - Projekt för trädplantering i Rumänien, 

 

http://rotaryplanteaza.ro/ 

http://rotaryplanteaza.ro/


Bakgrund 

 

 

Skogen är viktig. Den är viktig som råvara men också livsavgörande som producent av den luft vi 

andas. Rumäniens skogar har skövlats på ett okontrollerat sätt under flera decennier. Mycket av 

denna avverkning har varit olaglig, en ohämmad avverkning som gör att idag endast 26 % av landet 

är skogsbevuxet. Detta kan jämföras med Sverige där vi idag räknar med att mer än 80% av landets 

yta är skog. 

Sedan Rumänien blev en del av EU har visserligen lagstiftningen skärpts och skogsavverkningen blivit 

mer kontrollerad, men återplanteringen av ny skog är fortfarande rejält eftersatt.  



Rotaryklubbarna i distrikt 2241 har engagerat sig i ett satsning som fått namnet “Rotary Planteaza” 

(http://rotaryplanteaza.ro/) med målsättning att återplantera inledningsvis en miljon nya träd i 

Rumänien. En miljon träd motsvarar en hektar. 

Mål för svenskt deltagande  

 

Vi hoppas få svenska rotarianer och rotaryklubbar att bidra till återplantering i Rumänien. 

Adminstration för projektet finns redan på plats och utplantering sker två gånger/år på de platser 

som distrikt 2241 får anvisad. 

Styrkommitté 

 

En särskild projektkommitté med representanter från D2350, Internationella kommittén, och från 

Distrikt 2241, Rotaryklubb Oradea,  http://www.rotaryoradea.ro/,  kommer att ansvara för 

organisationen och säkerställandet av att bidragsmedlen avsedda för trädåterplanteringen når 

mottagaren och tillser att dessa medel används för det avsedda ändamålet.  

Dr Marian Neagoe, kontaktperson i Rumänien, och inkommande distriktsguvernör i distrikt 2241, 

ansvarar för redovisningen av trädplanteringen på plats och återrapporterar resultatet till 

styrkommittén.  

Vi kommer att regelbundet meddela hur mycket pengar som kommit in från vårt distrikt. 

http://rotaryplanteaza.ro/
http://www.rotaryoradea.ro/


Hur går det till? 

 

Vi hoppas att alla klubbar inom distriktet deltar i denna utmaning och föreslår att varje enskild klubb 

betalar in pengar under hösten -17 och våren -18. Insamling  kan göras vid ordinarie luncher, andra 

sammankomster eller genom speciella fund raising aktiviteter. 

Ni väljer själva hur ni vill bidra;  en specifik summa per månad, en större engångssumma kvartalsvis, 

enskilda rotarianer skänker lite extra vid födelsedagar, familjemedlemmar bidrar, osv.  

Det viktiga är att alla känner sig delaktiga och gör skillnad! 

Vad kostar det? 

 

Trädplantorna kostar ca 5 kronor/st och då ingår planta och planteringskostnad. Trädsorten varierar 

beroende på var den planteras.   

Din klubb, eller Du som enskild rotarian, kan delta med en stor eller liten summa. 



Enklast är att bestämma sig för ett antal träd för att förenkla inbetalningen, t ex 50, 100, 500, 1000, 

10000 träd, motsvarande 250, 500, 2500, 5000 och 50 000 kronor, osv. 

 

Hur betalar du? 

 



Bidrar gör du genom att beloppet betalas via den säkra betallösning för kreditkort som finns på 

hemsidan (http://www.rotaryplanteaza.ro/en/ ). Det går att välja språk (t ex engelska) på betalsidan 

så att det blir lättare att förstå vad som ska skrivas in: 

• Gå in på  http://rotaryplanteaza.ro/ 

• Klicka på flaggsymbolen för att få sidan på engelska 

• Gå in på ”Be generous today” 

• Fyll i blanketten och sänd pengarna  (fyll i din klubbs namn i rutan ”Organization”) 

• Du betalar i Euro eller dollar Detta kan vara en uppgift för klubbens skattmästare. Du kan 

också som enskild rotarian skicka in pengar direkt via betalsidan. Ange gärna din Rotaryklubb 

så att vi ser varifrån gåvan kommer.  

Återrapportering 

 

Månadsvis kommer vi att få återrapportering från D2241 och vi redovisar läget via Facebook och 

Guvernörsbloggen! 

D2350 Internationella Kommittén 
Stockholm, oktober 2017 

Eva Wenström, Rotaryklubb Stockholm-Sergel, chair,  0708 406102, eva@wenstrome.se 

Tord Elfwendahl, Rotaryklubb Stockholm-Strand, tord.elfwendahl@elfco.se 

Nick Thompson, Stockholm International RC, Rotary@n-j-thompson.com  
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