
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte, Håbo Naturskyddsförening 

Tid: Torsdagen den 19/3 2015  Plats: Föreningarnas Hus, Rotundan 

Närvarande: Lars Aspsäter, Ingrid Ljungkvist, Mats Bergengren, Thommy Åkerberg, Kim Hultén och 

Håkan Nihlman 

§ 1 Mötet öppnades. 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Håkan Nihlman. Till sekreterare valdes Mats Bergengren. 

§ 3 Föregående protokoll (från 2015-01-08) genomgicks och lades till handlingarna. 

§ 4 Styrelsen konstituerar sig 

Till kassör valdes Lars Aspsäter, till sekreterare valdes Mats Bergengren, till vice ordförande valdes 

Kim Hultén och till vice sekreterare valdes Ingrid Ljungkvist. 

§ 5 Val av representant för Håbo Naturskyddsförening vid Länsförbundets årsstämma den 19/4 

Då ingen person ville delta så beslöts att vi inte kommer att skicka någon representant. 

§ 6 Ökat grundbidrag för 2015 års verksamhet från Riksföreningen 

Styrelsen gav i uppdrag åt Håkan att för föreningens räkning ansöka om ökat grundbidrag (3.500 :-) 

från riksförbundet. 

§ 7 - Samråd från Håbo kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen. LIS, Landsbygdsutveckling i 

strandnära läge. 

Under eftermiddagen (19/3) så träffade Håkan Nihlman, Ingrid Ljungkvist, Roland Nahringbauer och 

Varga Åskvigg två representanter från Håbo kommun, Marie Pettersson (Samhällsplanerare och 

projektledare för detta projekt) och Klas Klasson (Byggchef) för att delge sina synpunkter på detta 

utvecklingsförslag som innefattar förslag att fyra orter, Lugnet, Skokloster, Övergran och Krägga skall 

omfattas av LIS. Samrådstiden sträcker sig fram till den 30/4 och det kommer att hållas två publika 

informationsmöten, 24/3 respektive 9/4. Håkan har tagit fram ett förslag till yttrande och som 

skickats ut inför detta styrelsemöte. Vid mötet beslöts att förslaget skall omarbetas och kompletteras 

med synpunkter från övriga i styrelsen till den 26/3. 

§ 8 Avverkning vid Upplandsleden, sträckan Slottsskogen – slottet 

En ny VA-ledning har lagts ned i marken mellan Slottsskogen och slottet. Konsekvensen har blivit att 

en 6 meter bred ledningsgata skapats och all skog längs denn avverkats. Tillstora delar har arbetet 

skett längs vandringsleden Upplandsleden. Korrespondens samt bilder tagna av Anne Bäcklund och 

Thommy Åkerberg har skickats ut till styrelsen inför mötet. Den avverkade sträckan omfattas av 

strandskydd. Håkan fick i uppdrag att höra sig för med Håbo kommun om dispens erhållits i enlighet 

med Miljöbalken 7 kapitlet, 15 § och punkt 3. Vi är också intresserade av att få komma med 

synpunkter till markägaren avseende hur markskadorna skall återställas. 

§ 9 Övriga frågor 

§ 9 A Lars Aspsäter (kassör) och Håkan Nihlman (ordförande) valdes att (var för sig) vara 

firmatecknare för Håbo Naturskyddsförening. 



§ 9 B  Ingrid Ljungkvist rapporterade från Länsförbundets planeringsdag den 18/1. Det är oklart vilket 

resultat detta möte egentligen gav. Trots att det gått över två månader sedan mötet hållits så har 

den utlovade sammanfattningen eller annan återkoppling till deltagarna uteblivit. 

§ 9 C  Teambuildingaktivitet med styrelsen 

Beslöts att göra en gemensam utfärd med båt till Fagerön och/eller Flisatall i norra Björkfjärden 

någon gång under sommaren. 

§ 10 Nästa möte: Tisdagen den 12/5 kl. 19:00 hos Håkan Nihlman. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Mats Bergengren   Håkan Nihlman 


