Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Naturskyddsföreningen i Håbo
Tid: Tisdagen den 3/11 2015 kl. 19:oo – 21:2o. Plats: Hemma hos Lars Aspsäter
Närvarande: Ingrid Ljungkvist, Lars Aspsäter, Kim Hultén, Håkan Nihlman och Mats Bergengren
§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Till mötesordförande valdes Håkan. Till sekreterare valdes Mats.
§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 4 LIS (Landsbygdsutveckling i Strandnära Läge) i Håbo. Håkan redogjorde från ett möte med några
politiker i kommunhuset den 13/10 och framförde vid detta möte Naturskyddsföreningens inställning
i denna fråga. Den viktigaste frågan: Vad vill man göra med stöd av LIS som man inte kan göra idag?
Framförallt den planerade bostadsbebyggelsen i Idealbyn är oroväckande. Nya samrådshandlingar
(utställningsversion) kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna. Håkan fick i uppdrag att
skriva vårt remissvar.
§ 5 2016 års verksamhet. (Manusstopp inför programbladet är den 15:e december).
- Årsmöte – Håkan bokar lokal (15:e mars)
- Klädbytardag (16:e april)
- Fågelkväll, Hjälstaviken (19:e maj)
- Tommy: Två floraväktar-träffar (21/22 maj) (6:e aug) + Vilda blommornas (andra söndagen i juni).
Eventuellt tillkommer Naturnatten (insekts-fjärilsspaning) i samarbete med Upplands-Bro kretsen (56 juni).
- Trankväll (8:e sept)
- Ängsslotter (3:e juli)
- Skoklostervandring (2:a oktober)
Joanna Grönberg kan trycka 200 ex av programmet gratis.
§ 6 Kretskonferens 24/1. Beslöts att vara och en av styrelseledamöterna fritt kan anmäla sig.
§ 7 Mats skriver förslag till Medborgarförslag om cykelplan.
§ 8a Ingrids inlaga angående hamn vid Kalmarsandsviken diskuterades. Ingrid uppmanades att skicka
den till Enköpings-Posten och Bålsta Upplands-Bro blandet.
§ 8b Ingrid rapporterade om aktiviteter under Miljöveckan v.39-40.
- 11 st. skärmar var uppsatta på biblioteket och som informerade om Håbo Naturskyddsförenings
verksamhet.
- Enköpings Posten hade en artikel om utställningen.
- Delade ut 250 foldrar om ekologisk mat.
§ 8c P.g.a. att vi inte velat överklaga till Nacka Mark- & Miljödomstol NCC:s ansökan om att få
anlägga en hamn samt en stenkrossanläggning vid sitt grustag i Thoresta (Upplands-Bro kommun) så
har Aktionsgruppen för att stoppa industrihamnen i Kalmarviken fört en hetskampanj mot oss på
sociala medier, vilket kom till vår kännedom då Ingrid deltog vid ett möte hos HIKF (Håbo

Internationella Kvinnors Förening). Vi bedömer att det gör mer skada än nytta att bemöta dessa
påståenden.
§ 8d Håkan har blivit tillfrågad av boende i Hagalund att medla i en konflikt kring stängsling av
marker.
§8e Då Ingrid avsagt sig omval efter årsstämman så behöver nya styrelseledamöter rekryteras.
§8f Ett SNF Håbo stipendium diskuterades. Vid nästa möte beslutas om målgrupper; sista ansökan,
belopp. Projekt inom kommungränsen. För att främja barns intresse för naturvård.
§9 Nästa möte: Tisdagen den 12:e januari kl. 19:00 hos Ingrid. Rösevägen 14. Mats tar med
stadgarna.
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