
Minnesanteckningar från möte med Naturskyddsföreningen i Enköpings Handla 
Miljövänligtgrupp i Håbo

Tid: onsdagen den 30/1 2008 Plats: hos Håkan Nihlman

Närvarande: Carin Brifors, Ulla Anderberg, Ingrid Ljungkvist, Ulla Henrikson, Kerstin 
Ljungvall-Grabs och Håkan Nihlman

§ 1   Presentation ”laget runt”

§ 2   Ulla Henriksson berättade om den historiska utvecklingen av Handla Miljövänligt-
konceptet  från dess blygsamma början med Jordens Vänners ”Mudi-mums guide” i början av 
1980-talet till dagens utbud där det bl.a. finns en uppsjö av miljömärkningar såsom EU-
blomman, falken, svanen, Demeter, KRAV etc.
Hon berättade också upplevda minnen såsom t.ex. vid NOLIA-mässan i Piteå i slutet av 1980-
talet då Piteåkretsen ville uppmärksamma avfallsproblemet men huvudsakligen möttes av 
axelryckningar från de förbipasserande då de fick se soporna.

§ 3  Upptakt Miljövänliga Veckan
Sker på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm helgen 8 – 9/3.
Beslöts att Kerstin Ljungvall-Grabs deltar om hon har möjlighet. Kerstin anmäler sig själv. 
Kretsen står för eventuella utlägg för resan till och från evenemanget.

§ 4  Nationellt miljömål nr. 13. Ett rikt odlingslandskap
Beslöts att ej arbeta med denna fråga under innevarande år.

§ 5  Verksamhetsplan 2008

Håbo Festdag. Går troligen av stapeln lördagen den 16/8. Handla Miljövänligtgruppen 
föreslås delta med eget bord och utställning eller annan aktivitet med Handla Miljövänligt-
tema. Mötesdeltagarna enades om att vi skulle sträva efter att inrikta oss på livsmedel.
Håkan kontaktar Kultur- och fritidskonsulent Bengt Bergström för att anmäla vår medverkan.
Ett alternativ till att stå utomhus är att vi står vid ingången till ICA-butiken och eventuellt 
inriktar aktiviteterna mot något tema som även kan intressera Krister Nilsson (ICA:s ägare).

Miljövänliga Veckan. Beslutades att Håkan frågar Centrumföreningen (i Bålsta Centrum) om 
tillstånd att få stå framför ingången mot stora parkeringen mellan kl. 10 och 16 lördagen den 
4/10.
Årets tema torde bli kläder. Mer information väntas komma efter upptakten.

§ 6  Övriga frågor  
- Håkan fick i uppdrag att fixa så att alla i Handla Miljövänligtgruppen (som vill) får 
tidningen Naturkraft från Riks och skickas ut gratis till föreningens funktionärer 2 gånger/år.

- Nästa möte: måndagen den 12/5 kl. 19 hos Håkan Nihlman
Inför detta möte fick alla i Handla Miljövänligtgruppen i uppdrag att ta fram idéer på vad vi 
skall göra på Håbo Festdag.

Vid pennan
Håkan Nihlman


