
Tina Ahlin firar med att rädda Östersjön
Har du något att fira och samtidigt något du värnar extra mycket om? Då kan du starta din egen insamling via
Naturskyddsföreningen. Pianisten och sångerskan Tina Ahlin firar sin 45-årsdag idag med att uppmana sina vänner att ge
presenter i form av bidrag till hennes egen insamling, ”Rädda skärgården”.

- Mitt hjärta finns i skärgården. Östersjöns magnifika vatten glittrar på sina håll, det är allt som oftast ett
sagolikt vackert hav. Men jag känner sådan sorg när jag tänker på vad som händer under ytan. Jag vill ju att
våra barn och  barnbarn ska kunna bada precis som vi gjorde när vi var små, säger artisten Tina Ahlin som
också är Naturskyddsföreningens Östersjöambassadör.

På Naturskyddsföreningens webbplats http://egeninsamling.naturskyddsforeningen.se/ kan vem som helst
starta en egen insamling. Pengarna går till olika miljöprojekt och man väljer själv vilket projekt man vill
stödja. Naturskyddsföreningen jobbar på med många olika miljöfrågor: du kan stödja projektet för hotad
varg, bostadslösa ugglor, miljögifter i kläder eller utfiskade hav – det mesta ryms inom vår verksamhet

- Det känns otroligt kul att alla nu kan vara med och påverka just den del av miljöarbetet som just de brinner
för. Jag vill uppmana alla att starta en egen insamling eller bidra till någon av de som finns. Det finns så
många tillfällen att fira: födelsedagar, bröllop, dop, om du ska springa ett lopp eller bara känner att du vill
göra något extra bra för miljön och utmana någon, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för
Naturskyddsföreningen.

Alla som ger en gåva får ett gåvobevis och den som ger ett bidrag på minst 1000 kronor till någon av
insamlingarna får en extra gåva; en helt ny ljudbok av författaren Peter Mosskin.

För frågor kontakta:
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