
Minnesanteckningar från möte nr. 5 med Naturskyddsföreningen i Enköpings Handla 
Miljövänligtgrupp i Håbo

Tid: måndagen den 26/1 2009 Plats: hos Kerstin Ljungvall-Grabs

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

§ 1   Utvärdering av 2008 års aktiviteter
Håbo Festdag (23/8) var ett trevligt arrangemang och vädret var bra. Vi var överlag ganska nöjda med 
dagen men nackdelen med arrangemanget var att vi fick ganska lite uppmärksamhet p.g.a. den stora 
konkurrensen mellan föreningar och andra utställare om besökarnas uppmärksamhet.

Miljövänliga Veckan inleddes med Ingrids mycket gedigna kartläggning av Bålstas kläd- och 
textilbutikers utbud av miljömärkta varor. Resultatet var allt annat än imponerande. Endast en butik, 
”It´s a small world” (i Bålsta centrum), hade miljömärkta barnkläder. 
Innehavaren av den butik i Bålsta gamla centrum som säljer begagnade kläder blev glad över vår 
uppmärksamhet. De hade inte tidigare förstått att de gjorde en viktig miljöinsats genom att sälja 
begagnade kläder.
Lördagen den 4/10 stod vi utanför Bålsta centrum och informerade om miljömärkta kläder och 
textilier. Trots att vi var ensamma aktörer denna dag så var det ganska få besökare (i Bålsta centrum) 
som uppmärksammade vår utställning. Vädret var mindre bra denna dag. Den hårda blåsten gjorde att 
utställningsskärmarna emellanåt höll på att blåsa bort.

Beslöts att Handla Miljövänligt-gruppen avvaktar med att ta beslut om medverkan vid Miljövänliga 
veckan i år till dess temat offentliggjorts. Beslut om medverkan vid Håbo Festdag tas vid nästa möte.

§ 2   Medborgarförslag: Upphandling av miljömärkta livsmedel till kommunal verksamhet i Håbo 
Kommun 
Håkan redogjorde för detta medborgarförslag (som han lämnat in) och som behandlades av 
Kommunfullmäktige 2008-12-15 och därifrån överlämnats till Kommunstyrelsen.

§ 3  Utställning i snurrgrinden mot stora parkeringen vid Bålsta centrum
Ingrid har haft kontakt med Rodamco (ägaren till Bålsta centrum), vilka kan tänka sig att ge oss 
(gratis?) möjlighet att ha en miniutställning i det tomma utrymmet i snurrgrinden mot stora 
parkeringen vid de tillfällen utrymmet inte är uthyrt till annan kund som betalar för sig.
Beslöts att Ingrid tar fram en miniutställning med temat ”Hur mycket gift innehåller en tröja?” och 
som kan användas vid snurrgrinden när möjlighet ges.

§ 4   Sker vitaminisering av ekologisk mjölk?
Kerstin berättade att hon hört att mejerierna tillsätter vitaminer i vissa ekologiska mjölksorter. Beslöts 
att ge Kerstin i uppdrag att kontrollera om denna uppgift stämmer.

§ 5  Studiebesök vid Ytterjärna kulturcentrum (antroposoferna)
Ulla föreslog i höstas att vi borde göra ett besök vid antroposofernas Järna, d.v.s. Ytterjärna 
kulturcentrum (även kallat Pilkrog), beläget omkring 3 km öster om centrala Järna. Håkan gjorde ett 
studiebesök där med Järfällakretsen omkring 1992. Då besöktes Saltå kvarn (tillverkar ekologiska 
livsmedel), Järna mejeri (ekologisk produktion av ost och andra mejeriprodukter samt butik), Nibble 
trädgård (handelsträdgård som säljer ekologiska grönsaker, rotfrukter m.m.) och Seminarieträdgården 
med dess vackra dammar. Resan dit skedde då med kollektiva färdmedel, tåg och buss.

Ovan nämnda attraktioner finns kvar än idag och det finns mycket mer att se, t.ex. kulturhuset (med 
Linas café), Skillebyholm (handelsträdgård med butik, trädgård och restaurang), Bruno Liljefors´ 
ateljé, Vidarkliniken, Rudolf Steinerhögskolan, Järna naturbruksgymnasium, Örjanskolan och 
Ekolådan (återförsäljare av ekologiska produkter med regelbunden leverans direkt till kund).



Beslöts att Håkan kontaktar Ulla för att be henne att boka in (eller åtminstone förvarna vårt besök) på 
Saltå kvarn och Järna mejeri. I övrigt bestämmer gruppen på plats vad den vill se och i vilken 
turordning.
Vidare beslöts att vi använder kollektiva färdmedel dit, vilket innebär tåg (via Stockholm) till 
Södertälje och därefter buss 784 från Södertälje till Ytterjärna kulturcentrum. Denna buss gör bara ett 
par turer per dag. Enligt aktuell tidtabell så går buss 784 från Södertälje kl. 11:01 och ankommer 
Ytterjärna kulturcentrum kl. 11:35. Vi kan sedan disponera nästan 5 timmar vid Ytterjärna 
kulturcentrum innan bussen kl. 16:27 återvänder till Södertälje.
Besöket sker i form av en programpunkt i höstprogrammet (gemensam med Enköping) och lämpliga 
dagar är lördagen den 19/9, 26/9 eller 3/10.
Håkan tog på sig uppgiften att vara kontaktperson, d.v.s. att ta emot anmälningar och lämna ut 
information.

§ 6   Nästa möte
Måndagen den 11/5 2009 kl. 19 hos Carin Brifors.
Inför detta möte fick alla i Handla Miljövänligtgruppen i uppdrag att fundera över om vi skall delta vid 
Håbo Festdag och om vi skall göra något speciellt under Miljövänliga Veckan.

Vid pennan:

Håkan Nihlman


