
Minnesanteckningar från möte nr. 2 med Naturskyddsföreningen i Enköpings Handla 
Miljövänligtgrupp i Håbo

Tid: måndagen den 12/5 2008 Plats: hos Håkan Nihlman

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

§ 1   Upptakt Miljövänliga Veckan 8 – 9/3 på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm hade ingen 
representation från oss.

§ 2   Håbo Festdag 23/8
Håkan lämnade i april in en ansökan till Kultur- & fritidskontoret om att Naturskyddsföreningen i 
Enköping önskar delta vid Håbo festdag. Önskemål har framförts att vi önskar hålla till utomhus, helst 
under tak. Vid förra mötet (2008-01-30) bestämdes att temat skall var ekologisk mat/livsmedel.

Följande beslutades
 Vi kommer att dela upp deltagandet på tre pass. Kl. 10 – 12 står Ingrid och Carin vid vårt 

bord, kl. 12 – 14 står Ulla och Håkan samt kl. 14 – 16 står Kerstin och Åsa. Conny Geijer 
tillfrågas om han kan delta som förstärkning.

 Åsa fick i uppdrag att fixa (kopiera) material (sammanställningar om olika 
miljömärkningssystem) som finns på Gröna Dalen-skolan.

 Ingrid har tillgång till ett antal vikskärmar, på vilka vi kan sätta presentationsmaterial.
Bestämdes att vi behöver 2 st. sådana skärmar på Håbo Festdag. Innehållet skall innefatta 
ämnesområdena KRAV, miljömärkningar, om ekologisk mat och dryck samt om 
Naturskyddsföreningen. Beslöts vidare att Ingrid ansvarar för textning av 
presentationsmaterialet.

 Ingrid tar fram material till en tipsrunda med frågor för både barn och vuxna.

 Håkan kontaktar Kristina Glantz Nilsson (f.n. föräldraledig men som i vanlig fall   arbetar på 
LRF i Enköping) i syfte att få fram material om ekologisk odling från LRF och listor på vilka 
ekologiska odlare det finns i närområdet (Enköping, Håbo och Upplands-Bro).

 Håkan beställer 7 T-shirts med Naturskyddsföreningens logga från Naturbutiken (2 st. small, 1 
st. medium och 4 st. large) som gruppens medlemmar skall bära under Håbo Festdag.

 Beslöts att inköpa ett antal ekologiskt odlade frukter/grönsaker att bjuda på alternativt använda 
som dekorationer. Åsa fixar någon typ av frågesport t.ex. med temat ”Gissa vad den heter” 
och som handlar om frukter/rotfrukter/grönsaker samt priser. Eventuellt bidrar Ulla med 
frukter/grönsaker/rotfrukter från sin trädgård om sådana finns tillgängliga.

 Budget. Maximalt 1.000 :-. Skall täcka in utgifter för T-shirts, inköp av 
frukter/grönsaker/rotfrukter samt priser till tipspromenader.

 Alla mötesdeltagarna ombads att läsa in sig i ämnesområdet ekologiskt odlade livsmedel (t.ex. 
på Naturskyddsföreningens och KRAV:s hemsidor).

§ 3   Miljövänliga Veckan
Håkan har lämnat in en ansökan till Centrumföreningen enligt vilken vi önskar stå i Bålsta centrum 
lördagen den 4/10 mellan kl. 10 och 16. Vi vill helst stå utomhus under tak vid ingången framför 



Hemtex. Vi har inte för avsikt att sälja något under evenemanget men hjälper gärna till att 
marknadsföra miljömärkta kläder/textilier åt butikerna i Bålsta centrum om intresse finns.

§ 4   Nästa möte
Avstämningsmöte inför Håbo Festdag måndagen den 18/8 kl. 19 hos Håkan Nihlman.

Vid pennan:

Håkan Nihlman


