
Torsdag 19 mars    
ÅrssTämma

Plats: Föreningarnas Hus, Bålsta (lokal: Rotundan), Bålstavä-
gen 14 (samma lokal som Bio Borgen men ingången finns på 
baksidan av huset).
tid: kl. 19.00 
Först årsstämmoförhandlingar, sedan bjuder vi på fika. Mo-
tioner behöver vara styrelsen till handa senast den 5/3. Vill du 
läsa stämmodokumenten i förväg så kommer dessa att finnas 
tillgängliga på hemsidan fr.o.m. den 10/3.

Lördag 18 apriL 
KLädbyTardag

Plats: Björksäterkyrkan, Bålsta
tid: kl. 11.00–15.00
Förläng livet på de kläder du tröttnat på eller som inte längre 
passar. Dessa blir som nya och roliga för någon annan samt 
bidrar samtidigt till en bättre miljö. Du kan lämna in kläder 
(som du vill byta bort) fr.o.m. kl. 10. Du erhåller istället en 
kupong/plagg och som du sedan kan byta mot något plagg 
du hellre vill ha. Klädbytardagen omfattar såväl kläder som 
hattar och accessoarer för både små och stora. Ann-Kristin 
Hult (Länshemslöjdskonsulenterna) håller workshops, Tex-
tilvård (fläckborttagning, vård och förvaring av kläder och 
textilier) och Ge T-shirten nytt liv (sticka, virka, sy eller väv 
av gamla T-shirts).

onsdag 6 maj 
bänKodLing, KomposT, eKo mm

Plats: Vallavägen 8, Bålsta
tid: kl. 18.30
Vi besöker trädgårdsmästaren Robin Welch i hans fina träd-
gård. Du får många tips om hemodling. Ingrid 0171-50102

Lördag 9 maj 
Vandring pÅ UppLandsLeden, VarpsUnd–bÅLsTa

Plats: Varpsunds hållplats (buss 311 kl. 11:10 från Bålsta 
busstation)
tid: kl. 11.30
Vi gör tillsammans en vandring på 8 km. Medtag gärna 
matsäck. Ledare: Charlotta Medin (Friluftsfrämjandet) 
070-9352506. 

onsdag 20 maj 
FÅgeLKVäLL Vid HjäLsTaViKen

Plats: Samling  vid Hårbyparkeringen (nordväst om Hjälsta-
viken).  
tid: kl. 18.30
Med ornitologen Pekka Westin som guide tar vi oss en när-
mare titt på vilka fåglar som f.n. rastar i Hjälstaviken. Medtag 
gärna kikare och fika. Kläder efter väder. Pekka 0171-463039 
eller 070-5728042

Lördag 23 maj 
bacKsipperäKning

Plats: Samling vid Vibyskolans p-plats
tid:  kl. 15.00
Vi besöker Klosterbacken (invid Råby, Bålsta) för att på plats 
räkna backsippebeståndet. För mer information, kontakta 
Thommy 018-340465

söndag 31 maj
naTUrHisTorisK Vandring Vid VäppebybergeT

Plats: Samling vid parkeringen intill Åbergs Museum
tid: kl. 13.00
Väppebyberget ligger mitt emellan Birka och Gamla Uppsala 
och naturen gömmer på många minnen från fornstora dagar. 
Följ med och lär dig lite om din hembygds forntida historia. 
Guide är Ingrid Ljungkvist. Vi gör en kort paus för att even-
tuellt intaga lite vätska. 

söndag 14 jUni
ViLda bLommornas dag

Plats: Samling vid infarten till Wij grustag (mittemot infar-
ten till Krägga). 
tid: kl. 13.00
Botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg visar 
blåmunkar och andra rödlistade arter vid Wij grustag och 
Pite udde. Ta gärna med fika. Kläder efter väder. Thommy 
018-340465

söndag 28 jUni
ängssLÅTTer

Plats: Samling vid ängen på Rölundaåsen. Vägvisare från 

Häggeby kyrka. Följ grusvägen mot Nederhassla gård, 
därefter 150 meters promenad på Upplandsleden till ängen. 
Vägbeskrivning kommer att finnas på vår hemsida. 
tid: kl. 11.00. 
För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap 
så anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölundaå-
sen. Ta gärna med lie och räfsa (om du har) samt fika. Kläder 
efter väder. Håkan 073-6783767

söndag 23 aUgUsTi
pLaTTLUmmerräKning

Plats: Samling vid silon, Kalmarsand, Bålsta
tid: kl. 15.00 
Vi besöker Prästberget (nordost om Kalmarsand, Bålsta) för 
att på plats räkna plattlummerbeståndet. För mer informa-
tion, kontakta Thommy 018-340465

Lördag 29 aUgUsTi 
breaTHwaLK

Plats: Samling vid p-platsen till Skoklosters slott.
tid: kl 10.00. 
Under ledning av kundaliniyogaläraren Roland Nahringbau-
er får du chansen att prova på Breathwalk vid Skoklosters 
slott och dess vackra omgivningar. Breathwalk är en form av 
meditativ promenad där deltagarna under tystnad använder 
olika andningsmönster hämtade från kundaliniyoga. Roland 
073-8078317.

Torsdag 10 sepTember
se inFLygande Tranor Vid HjäLsTaViKen

Plats: Samling vid Hårbyparkeringen (nordväst om Hjälsta-
viken). 
tid: kl. 18.00
Med ornitologen Pekka Westin som guide har du chansen att 
få se hundratals med tranor landa på Hjälstavikens vatten för 
nattkvarter. Medtag gärna kikare och fika. Kläder efter väder. 
Pekka 0171-463039 eller 070-5728042

28 sepTember–4 oKTober (VecKa 40)
miLjöVänLiga VecKan

Vi planerar för olika aktiviteter. Läs mer om detta på hemsidan.

Håbo Naturskyddsförenings program år 2015

Fo
to

: T
ho

m
m

y 
Å

ke
rb

er
g,

 m
in

dr
e 

gu
ld

vi
ng

e

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Kontakta den ansvariga om du undrar något. Det kan 
ske ändringar i programmet, håll utkik på vår hemsida
htpp://haabo.naturskyddsforeningen.se



naTUrsnoKar 
Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker 
barn (2 – 12 år) och deras vuxna naturen tillsammans. Dels för att 
det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att 
vi ska lära känna och förstå mer om naturen. Vi tror att de som får 
chans att uppleva och lära sig mer om naturen också blir mer rädda 
om den.

Vi har i år valt att genomföra verksamheten i en sluten grupp (10 – 
30 personer) med 6 st. träffar. OBS! Föranmälan till träffarna gäller, 
d.v.s. du anmäler dig och ditt/dina barn genom att kontakta någon 
av oss ledare per telefon eller e-post senast den 5 april. Först till 
kvarn gäller. Om alltför få anmälningar kommer in så ställs träffarna 
in. Vid träffarna så tänkte vi blanda lekar med lärande. Ta gärna 
med fika inför träffarna och kläder efter väder. Läs mer om detta på 
hemsidan.

Träff  1: Söndag 12/4 kl. 13:00 vid Kalmarnäsets naturreservat. 
Tema: Vårens knoppar.
Träff  2: Söndag 10/5 kl. 13:00 vid Lastberget. 
Tema: Vi snokar på lekande paddor.
Träff  3: Lördag 13/6 kl. 13:00 vid Futurumskolan. Tema: Insekter.
Träff  4: Söndag 9/8 kl. 13:00 vid Knarrbacken. 
Tema: Träd, dess blad, frukter och fröer.
Träff  5: Söndag 13/9 kl. 13:00 vid Fornborgen (Dragets industri-
område). Tema: Svampar och fornborgar.
Träff  6: Söndag 11/10 kl. 13:00 vid salamanderdammarna (Dragets 
industriområde): Tema: Vattendjur.

Ylva (ylva@balsta.net 0171-56743), Ingrid (ingrid.ljungkvist@gmail.
com, 0171-50102), Håkan (hakan.nihlman@naturskyddsforeningen.se, 
073-678 3767)

gÅ med i FLoraVäKTargrUppen

Det finns framtaget en lista på 340 st. nationellt hotade rödlistade 
växer, hotkategori CR (akut hotad), EN (starkt hotad) och VU 
(sårbar), av vilka 7 st. med säkerhet ännu finns kvar i Håbo. Dessa 
benämns floraväktararter. Floraväktare är naturintresserade personer 
som genom regelbundna besök på växtplatser (t.ex. en gång/år) 
följer artens utveckling på sin växtplats och kan på så sätt se om 
åtgärder behöver vidtas (t.ex. slåtter eller röjning) för att arten skall 
kunna överleva i dess livsmiljö. Vi har valt att utse ytterligare 20 st. 
sällsynta (men ej rödlistade) växter till lokala floraväktararter. Vi be-
höver fler floraväktare för att effektivt kunna övervaka sällsynta väx-
ter i vår kommun. Att vara floraväktare är inte svårt (det räcker med 
att lära sig att känna igen en växt) och ej heller särskilt betungande 
(växtlokalen behöver besökas maximalt en gång per år). Resultatet 

från besöket rapporteras i Artportalen. Sistnämnda uppgift kan du få 
hjälp med att utföra. Du har möjlighet att prova på hur man jobbar 
som floraväktare lördagen den 23/5 (backsipperäkning) respektive 
23/8 (plattlummerräkning). För vidare detaljer, se programbladet. 
Kontaktperson Thommy Åkerberg 018-340456.

gÅ med i VÅTmarKsgrUppen

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har 
försvunnit genom utdikning och uppodling. Även en stor del av de 
våtmarker som finns kvar är starkt påverkade av mänsklig verksam-
het. Många växter och djur är beroende av våtmarker. 17 % av våra 
rödlistade arter förekommer här. Våtmarker är en bristvara, inte 
minst i Håbo. Vi försöker därför göra något åt den saken. Sedan 
flera år tillbaka har vi bedrivit vasslåtter vid salamanderdammarna 
(Dragets industriområde) som publik aktivitet. Fr.o.m. 2015 väljer vi 
att tänka om och istället skapa en arbetsgrupp med fokus på att åter-
skapa och vårda våtmarker. Förutom salamanderdammarna så har vi 
ambitionen att starta ytterligare tre våtmarksprojekt på Skohalvön. 
För att detta arbete skall bli framgångsrikt så behöver vi din hjälp. 
Intresserad? Kontakta Håkan Nihlman 073-678 3767.

sKog eLLer TrädodLingar?
Visste du att storbranden i somras i Västmanland sannolikt star-
tades av en markberedningsmaskin under arbete på ett kalhygge. 
När maskinens harv (roterande skivor med grävskopständer runt 
om) smällde i en sten bildades den gnista som utlöste skogsbran-
den. Markberedning utgör en del av den sedan 1950-talet rådande 
skogsbruksmetoden Trakthyggesbruk med syfte att åstadkomma en 
gynnsam grobädd för frön eller växtplats för plantor. Därefter plan-
teras marken med ungträd (oftast gran eller tall), gallras och efter 80 
á 100 år kalhuggs trädbeståndet. Under de senaste decennierna har 
skogsbruket blivit allt mera rationellt och mekaniserat. De maskiner 
som arbetar i skogen såsom markberedare, skördare och skotare 
har också blivit allt större med följd att markskadorna ökat. Sverige 
befinner sig nu i slutfasen på en landsomfattande och genomgripan-
de förändring av skogslandskapet. Arealen naturskogar som aldrig 
tidigare kalhuggits fortsätter att minska och stora sammanhängande 
naturskogsområden fragmenteras.

Vi vill sätta stopp för denna utveckling. Det finns alternativa 
hyggesfria skogsbruksmetoder men den ”kultur” som råder inom 
skogsnäringen sedan 1950-talet gör att alltför få skogsägare är villiga, 
har kunskap om eller vågar tillämpa dessa metoder. Länsförbundet 
har därför startat en ”Skogsgrupp” med syfte påverka beslutsfattare 
av olika slag. Gruppen kommer att ha flera undergrupper med olika 
fokus såsom biologisk mångfald, tätortsnära skogar, lagstiftning, 

lobbyverksamhet och mediainriktning (debattinlägg i media). Dessutom 
bedrivs studiecirkelverksamhet i syfte att öka kunskaperna kring skog och 
skogsbruk. Tycker du att det viktigt att det även i framtiden skall finnas 
skogar för rekreation, svamp- och bärplockning? Gå med i skogsgrup-
pen och hjälp oss i arbetet att få behålla ”riktiga” naturskogar. För mer 
information, kontakta Maya Johansson 070-690 59 01 eller 
mayajoh@gmail.com

gÅ med i HandLa miLjöVänLigTgrUppen

Vi är 4 personer som under 2014 har haft en utställning som handlar om 
ekologisk mat på Hemköp och ICA. Under v 40 var vi på Hemköp och 
v 41 var vi på ICA. På båda ställena delade vi ut små foldrar och pratade 
om ekologisk mat för kunderna. Ca 250 personer talade vi med på varje 
ställe. Det var mycket glädjande att få så mycket positiv respons. Ring 
gärna och anmäl intresse att vara med till 0171 -50102.
Under 2015 ska vi ha en klädbytardag den 18 april tillsammans med 
Björksäterkyrkan och Hemslöjdskonsulenterna.  Denna dag är gemen-
sam för hela Sverige så överallt bytes det kläder. V 40 planerar vi att ha 
en vecka då vi åter går ut med ekologisk mat. V 40 är det också aktivite-
ter i hela landet inom SNF om miljövänlig mat.

FUnKTionärer i HÅbo naTUrsKyddsFörening                                                              
Besök vår hemsida för att se vilka som är föreningens funktionärer.

besöK gärna VÅr Hemsida 
htpp://haabo.naturskyddsforeningen.se

Avsändare: Håbo Naturskyddsförening


