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Närvarande: Ingrid Ljungkvist, Håkan Nihlman, Ragnhild Karlsson och Kim Hultén 
 

1. Mötes öppnades 
2. Till mötesordförande valdes Håkan och till mötessekreterare Ragnhild. 
3. Föregående protokoll. Årsstämma hålls 13 mars 2014 kl 19 i Tornet. Ingrid bokar lokal. 

Peter tillfrågas om att ordna fika. Länskansliet kommer att slås samman till ett 
regionkontor omfattande Västmanlands, Uppsala och Södermanlands län. Den nya 
ordningen gäller fr.o.m. 2014-07-01. Länsförbundet ordförande Marianne Kahn kommer 
att ersätta Lotta Johansson och sköta verksamheten vid det gamla Uppsalakansliet under 
första halvåret 2014. 

4. Programverksamhet 2014. Fåglar i Hjälstaviken 15 maj 18.30. Fladdermusexkursion 5 
juni kl 22 vid Skokloster slott i samarbete med marknadsföringskonceptet Naturnatten. 
Vilda blommans dag 15 juni. Vandring på Arnö Huvud under hösten. Ängsslåtter vid 
Nederhassla 3 augusti. Vasslåtter 17 augusti och tranor vid Hjälstaviken 11 september. 
Programdistributionen gick inte som planerat inför 2013 års utskick. Håkan åtar sig att 
maila till programutdelarna. Ingrid skickar listan till Håkan. Håkan sätter ihop 
programmet. Tryck via Hustryckarn (Peter Ek). 

5. Miljöveckan. vecka 13. måndag 24 mars. Michael Rutersten Hur det är att äga elbil. O2 
Energi ej klart. Kim fortsätter att jaga kontakten. Om O2 Energi ger klartecken för 
medverkan så kontaktar Håkan Rikard Nilsson, som jobbar med projektering av 
vinkraftverk åt skogsbolaget Holmen. Om arrangemanget blir av så föreslås ske tisdag 
eller torsdag i vecka 13. Plats. I Biblioteket eller Kyrkcentrum, helst Biblioteket. 
Naturskyddsföreningen har sin Miljövänliga vecka, miljövecka i vecka 40. 2014 års tema 
blir Energi. Alternativt kan vi ha O2 Energi på hösten. Ragnhild fick i uppdrag att 
kontrollera vem som driver projektet med elmotorvägar (Arlanda). 

6. Natursnokar. Vi hade en provträff den 22 september med 47 deltagare. Den 
enkätundersökning som då gjordes gav resultatet att de flesta ville ha info via mail eller 
hemsida. Aktivt intresse för aktivitet om ätliga växter. Försök görs med tre träffar under 
2014. 27 april Hjälstaviken med fågeltema. Trädtema 24 augusti vid Knarrbacken – bytes 
eventuellt mot Jonas Lexell. Träden är reserv. Tema Fornminnen vid Varpsund 12 
oktober. 

7. Frågor till politiska partier. Håkans förslag till valfrågor till de politiska partierna (5 st.) 
genomgicks. Frågan med klimattema byts ut mot en fråga kopplad till 2008 års beslut om 
fossilbränslefri kommun till 2050. 

8. Beslöts att lägga till en fråga om cykelplan. Utforma som att Vill du att Håboborna ska 
kunna minska sitt bilanvändande för korta resor och därigenom förbättra miljön. Om JA, 
hur. Omformulera frågan om klimatarbetet. Håkan har skrivit till PRO, SPF och 
Lärarförbundet. PRO och Lärarförbundet har svarat. De verkar positiva till att hålla en 
paneldebatt med utfrågning av representanter från de politiska partierna i slutet av 
augusti 2014 i Aulan, BCJF. Tre förberedda frågor (från vardera föreningen) skickas ut i 
förväg till partierna. Peje Josefsson föreslås som moderator. 

9. Hemsidan. Håkan har lagt över ca 90 % av allt material till den nya från gamla hemsidan. 
Beslut togs att sidan ska publiceras. 

10. Ingrids redogörelse över det arbete hon lagt ned på 2013 års Miljövecka skickas till 
Ragnhild, vilket vidarebefordras till styrelsen som bilaga till protokollet. Ingrid skickar 
allting som hon har gjort så att det kan läggas in på hemsidan. 

11. Omställning Håbo. Gruppen har haft tre träffar under hösten och bl.a. pratat ekonomi 
och energi. Håkan har tagit fram ett förslag till experimentträdgård med permakultur, 
hügelbäddar och täckodling. Han har träffat planchefen Cristin Ulvsbäck-Lind och 
utvecklingschefen Klas Ljungberg på kommunen med syfte att få låna mark för att göra 
en försöksodling innefattande bl.a. stockar, humlebon, bikupor, solföljare. En riskanalys 



behövs enligt kommunen. Det tar ca. tre år att anlägga odlingen. Håkan ska ta fram en 
projektplan och med förhoppning om finsiering från Leader. 

12. Detaljplan för Väppelby 7:18 m.fl. Tvåhus diskuterades. Riskanalysen är lång men har 
inte närmare undersökt riskerna, exempelvis närheten till Chemetall, till vilken 
anläggning förut gällt 1000 meter. 

13. Strategifrågan bordlades. 
14. Lexell-aktivitet: Träff i oktober 2014. 

Lägga in i programmet för 2014 
Strategi för att söka pengar, få finansiering 
Beskriva en allmän del för att söka pengar 
Koncept från Jonas. Kim mailar Jonas bokningstjejen för koncept 
Vi bör tänka ut något som vi vill ha hjälp med av Jonas 
Granåsen ska vi vara på 
Styrelsen får i uppdrag att googla på Jonas Lexell 
Program Kim skriver 
Fyra finansiärer med 7000 kr var  
Hur skrev SNF när man fick pengar till strandskyddsmanifestationen? 
Söka från Riks 15 januari som beviljas i april.  
Söka från kommunen 
Söka från länsförbundet  
Söka från Studiefrämjandet 
 

14 Nästa möte. Tisdag 7 januari kl 19 i Tornet. Volker föreslås vara fikaansvarig. 
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