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Protokoll från styrelsemöte 2/9 -2014   
Plats:    Rösevägen 14   Tid: 19:00 – 21:00 
 

Närvarande: 
Håkan Nihlman, Ingrid Ljungkvist, Ragnhild Karlsson, Kim Hultén Thommy Åkerberg och Lars Aspsäter 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen. 
 

2. Dagordning 
Mötets dagordning fastställdes. 

 

3. Förgående protokoll 
Protokollet från senaste mötet gicks igenom och lades till handlingarna 

 

4. Samarbetsprojekt med Håbo kommun (Nysvenskar) 
Aktivera Nysvenskar i Håbo kommun,  
Att nysvenskar skall erhålla kunskaper om naturen, naturkänsla samt kunskaper om möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter när de vistas i naturen. Ta fram underlag och broschyrer (trycksaker) med 
beskrivningar om hur den fina naturen kan göras tillgänglig och upplevas för alla, med information om 
vad som kan vara ätbart i naturen/skogen. Leverera översättningar till andra språk för att enklare nå 
fram. Andra kommuner har tagit fram trycksaker om detta, typ beskrivning om 
allemansrätten så vi kan förkorta startsträckan betydligt genom att se över vad som finns färdigt, 
(Haninge kommun har kommit en bit på vägen). 
Handikappade/rörelsehindrade hanteras senare inom projektet. (Projekt 2) 
Få till möten/samtal på kommunen om detta. Fredrik Holmgren är kommunens kontaktperson. 
Håbo Internationella Kvinnoförening kontaktas om dessa kan bistå. 
Konkreta förslag om riktlinjer och arbetssätt bör vara färdiga i början på oktober månad. 
 

5. Ekonomisk ersättning 
Beslut om ekonomisk ersättning till Håkan Nihlman i samband med deltagande i utbildning av  
natursnoksledare i Uppsala 2014-05-13 respektive inköp av matlagningsutrustning till  
natursnoksevenemang, styrelsen godkände Håkans yrkande. 

 

6. Utfall av de enkäter som skickades ut till de politiska partier som kandiderar till 
kommunfullmäktige. 

I syfte att göra miljöfrågorna synliga inför 2014 års val till kommunfullmäktige har Håbo 
Naturskyddsförening ställt sex frågor med natur- och miljöanknytning till de politiska partier som 
kandiderar till kommunfullmäktige. Alla nio partier har inkommit med svar och en sammanställning har 
skickats till lokal media samt lagts in på föreningens hemsida. 
 

7. Strategi för landskapsarbetet. 
Landskaps strategi, landskapsvård typ slåtter, bete, jordbruk m.m. Arbetet ej klart. Resultat redovisas  
vid nästa styrelsemöte. Ansvariga: Ragnhild och Thommy 
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8. Klädbytardag i april 2015 i Björksäterkyrkan, Bålsta. 
Funderingar och diskussioner inför bytardagen sker den 23 september hos Ingrid. Elisabeth Rydberg 
(Björksäterkyrkan) och Madelaine Jansson (Hemslöjdskonsulenterna) har inbjudits som 
samarbetspartners. 
 

9. Planering av 2015 års verksamhet 
Vid arrangemang/utflykter bör dessa ske på för alla enkla väl kända ställen, exempelvis samling vid nya 
järnvägsstationen i Bålsta, där parkeringsmöjligheter för bil även finns, för att kunna locka fler deltagare 
- Pekka Westin, tranor vid Hjälstaviken två tillfällen, maj och september 
- Familjeaktivitet(Natursnokar) vid sex tillfällen. Andra söndagen i april, maj, augusti, september och 
oktober samt första lördagen i juni. Ingrid och Håkan är ansvariga. 
- Komposthantering, Ingrid arrangerar, våren 2015. 
- Vilda blommornas Dag, söndag 14 juni tillsammans med Upplands Botaniska Förening (Mora 
Aronsson). Thommy och Mora bestämmer plats. 
- Ängsslåtter på Rölundaåsen, preliminärt söndagen den 28 juni. Håkan är ansvarig. 
- Miljövänliga veckan planeras till V40, Ingrid ansvarig. 
- Naturmeditation med Roland Nahringbauer. Preliminärt hösten 2015. Håkan tillfrågar Roland. 
 
Framtagning av programblad och synkning av aktiviteter. Ingrid 
 

10. Planerad bergtäkt vid Skadevi 
En träff anordnas med samling i Lugnet söndagen 7 september för att ta del av hur området (där 
bergtäkten planeras) på plats. Ansökan inlämnad av Sjöö godsförvaltning 2012 till Länsstyrelsen. 
 

11.   Samråd. Bostadsförsörjningsprogram 2015 – 2018 med utblick mot 2030. 
Håkan har tagit fram ett förslag till skrivelse. Mötet beslöt att revidera texten. Övriga styrelsen fick 
uppdrag att snarast komma med synpunkter. Deadline för synpunkter (till Håbo kommun) är fredagen 
den 5 september. 
 

12.     Handla miljövänligt 
Ingrid redogjorde för sina planer inför Miljövänliga vecka. Kommer att vara på Hemköp vecka 40 och på 
ICA vecka 41 för utdelning av information om ekologiska varor bl.a. 

 

13.      Kandidater till utökat antal funktionärer i enlighet med gällande stadgar 2012.  
             1 revisor och 2 revisorsuppleanter behöver rekryteras. 
Förslag på namn diskuterades. Inga beslut togs. 
  

14.       Övriga frågor 
- Kurs om Natursnokar den 26 september i Jakobsberg. Beslöts att inte skicka någon 
- Skörby tippen behöver saneras. Kim tittar vidare på möjliga åtgärder som vi skulle kunna driva.  
- Möte med Samrådsguppen för naturvård den 16 oktober på Länsstyrelsen i Uppsala. Beslöts att inte 

skicka någon deltagare. 
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- Det planeras ett möte i höst om bildandet av en regional skogsgrupp för Uppsala län med 
länsförbundet som initiativtagare. Förmodligen går mötet av stapeln i Uppsala. Gruppens huvuduppgift 
blir att bedriva opinionsbildning i skogsfrågor. Beslöts att Håkan Nihlman och/eller Eva Öjhagen som 
representanter för Håbo Naturskyddsförening har rätt att erhålla ersättning (i enlighet med tidigare 
antagen policy för representation) för egna utlägg (t.ex. resor) i samband med detta möte. 
- De nya regionkanslierna inrättas kring årsskiftet 2014 – 2015. Om det blir något förmöte (inför 
uppstarten) så aviserar Håkan Nihlman att han önskar delta i ett sådant med syfte att påverka vilka 
arbetsuppgifter kanslipersonalen skall arbeta med. Beslöts att Håkan Nihlman som representant för 
Håbo Naturskyddsförening har rätt att erhålla ersättning (i enlighet med tidigare antagen policy för 
representation) för egna utlägg (t.ex. resor) i samband med ett eventuellt möte. 
 

15.     Nästa möte 
Onsdagen 12 november kl 18:00 vid Håbo ridklubb, utanför Bålsta. Ragnhild kolar upp så att lokal finns. 
Kaffe ordnas av Ragnhild och kaka av Ingrid. 
 
 
 
Vid Protokollet:_____________________________________Lars Aspsäter  
sekreterare 
 
 
Justeras: __________________________________________Håkan Nihlman 
Orförande 
 


