
Tisadag 14 mars 
ÅrssTämma

Plats: Föreningarnas Hus, Bålsta (lokal: Rotundan),
Bålstavägen 14 (samma lokal som Bio Borgen men ingången 
finns på baksidan av huset).
tid: kl. 19.00 
Först årsstämmoförhandlingar, sedan bjuder vi på fika.  
Motioner behöver vara styrelsen till handa senast den 1/3. 
Vill du läsa stämmodokumenten i förväg så kommer dessa  
att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. den 8/3.

Lördag 1 apriL och Lördag 11 november
KLädbyTardag

Plats: Foajen utanför Håbo bibliotek
tid: kl. 11.00–13.00
Förläng livet på de kläder du tröttnat på eller som inte längre 
passar. Dessa blir som nya och roliga för någon annan samt 
bidrar samtidigt till en bättre miljö. Du kan lämna in kläder 
(som du vill byta bort) fr.o.m. kl. 10:00. Du erhåller istället 
en kupong/plagg och som du sedan kan byta mot något 
plagg du hellre vill ha. Klädbytardagen omfattar alla typer 
av kläder och skor för både små och stora.

Lördag 13 maj 
bacKsipperäKning 
Plats: Samling vid Stationsgrillen (Bålsta station).
tid: kl. 11.00
Vi besöker några områden runt Bålsta för att på plats räkna 
backsippebeståndet. För mer information, kontakta Thommy 
Åkerberg 018-340465. 

Torsdag 18 maj 
FÅgeLKväLL vid hjäLsTaviKen

Plats: Samling vid Hårbyparkeringen (nordväst 
om Hjälstaviken). 

tid: kl. 18.30
Med ornitologen Pekka Westin som guide tar vi oss en  
närmare titt på vilka fåglar som f.n. rastar i Hjälstaviken.  
Medtag gärna kikare och fika. Kläder efter väder.  
Kontaktperson: Pekka 0171-463039 eller 070-5728042.

söndag 5 juni 
inseKTsKväLL

Plats: Samling vid p-platsen, Kalmarnäs naturreservat.
tid:  kl. 19.00
Med insektskännaren Gunnar Sjödin som guide lära vi känna 
insektsfloran i Kalmarnäsets naturreservat. Kontaktperson: 
Mats Bergengren 070-9863674 

söndag 18 juni 
viLda bLommornas dag

Plats: Samling vid Stationsgrillen (Bålsta station) eller kom 
direkt till p-platsen på Biskops-Arnö (samling kl. 12.30). 
tid:  kl. 12.00
Med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg 
som guider besöker vi Biskops-Arnö för att på plats lära oss 
mer om denna ös unika flora. Ta gärna med fika. Kläder efter 
väder. Thommy Åkerberg 018-340465.

söndag 2 juLi 
ängssLÅTTer

Plats: Samling vid ängen. Vägvisare från Häggeby kyrka. 
Följ grusvägen mot Nederhassla gård, därefter 150 meters 
promenad på Upplandsleden till ängen. Vägbeskrivning  
kommer att finnas på vår hemsida.
tid: kl. 11.00
För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap 
så anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölundaå-
sen. Ta gärna med lie och räfsa (om du har) samt fika. Kläder 
efter väder. Kontaktperson: Håkan Nihlman 073-6783767.

söndag 6 augusTi 
FLoraväKTarTräFF

Plats: Samling vid Stationsgrillen (Bålsta station).
tid: kl. 14.00
Vi åker till en grusväg vid Lastberget för att på plats räkna 
stallörtsbeståndet. För mer information, kontakta Thommy 
Åkerberg 018-340465. 

söndag 20 augusTi 
guidad cyKeLTur pÅ KaLmarhaLvön

Plats: Samling med cykel och fika vid Lasse Åbergs  
parkering.
tid: kl. 9.50 (vi cyklar iväg kl. 10.00), tillbaka ca kl 13.
Kalmarhalvöns natur gömmer på mycket historia. En ca 3 
timmars cykeltur med Ingrid Ljungkvist (certifierad vikinga-
guide). Vi besöker bl a Viby, en förmodad offerplats,  Kalmar 
kyrka,  runstenar och gravar vid Låddersta och ev bronsål-
dershögar vid Myrskären. Kontaktperson: Ingrid 0171-50102. 

Torsdag 7 sepTember 
se inFLygande Tranor vid hjäLsTaviKen

Plats: Samling vid Hårbyparkeringen (nordväst om Hjälstaviken).
tid: kl. 18.00 
Med ornitologen Pekka Westin som guide har du chansen att 
få se hundratals med tranor landa på Hjälstavikens vatten för 
nattkvarter.  Medtag gärna kikare och fika. Kläder efter väder. 
Kontaktperson: Pekka 0171-463039 eller 070-5728042.
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Alla aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Kontakta den ansvariga om du undrar något. Det kan 
ske ändringar i programmet, håll utkik på vår hemsida
htpp://haabo.naturskyddsforeningen.se

Stallört



naTursnoKar 
Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäck-
er barn (5 – 12 år) och deras vuxna naturen tillsammans. Även 
yngre barn är välkomna att delta men aktiviteterna är anpassade 
för åldersgruppen barn 5 – 12 år. Dels för att det är så kul, dels för 
att det får oss att må bra. Men också för att vi ska lära känna och 
förstå mer om naturen. Vi tror att de som får chans att uppleva och 
lära sig mer om naturen också blir mer rädda om den.
Vi har i år valt att genomföra verksamheten i en sluten grupp  
(10 – 30 personer) med 6 st. träffar. OBS! Föranmälan till träffarna 
gäller, d.v.s. du anmäler dig och ditt/dina barn genom att kontakta 
någon av oss ledare per telefon eller e-post senast den 1 april. Först 
till kvarn gäller. Om alltför få anmälningar kommer in, så ställs 
träffarna in. Vid träffarna så tänkte vi blanda lekar med lärande. Ta 
gärna med fika inför träffarna och kläder efter väder. Läs mer om 
Natursnokarna på hemsidan.

Träff  1: Söndag 9/4 kl. 13:00 – 15:00, Kalmarnäs naturreservat.  
Tema: Vårens knoppar
Träff  2: Söndag 30/4 kl. 10:00 – 12:00, Kalmarnäsets naturreservat. 
Tema: Vår.
Träff  3: Söndag 28/5 kl. 10:00 – 12:00, Biskops-Arnö. 
Tema: Försommar.
Träff  4: Söndag 13/8 kl. 10:00 – 12:00, Kalmarnäsets naturreservat. 
Tema: Sommar.
Träff  5: Söndag 10/9 kl. 10:00 – 12:00, Håberget (Skokloster). 
Tema: Landskapets historia.
Träff  6: Söndag 15/10 kl. 13:00 – 16:00, Sandhagen (Skokloster) 
Tema: Vi besöker en urskog

Ylva Bengtsson (ylva@balsta.net eller ybperfect@icloud.com, 
0171-56743), Ingrid Ljungkvist (ingrid.ljungkvist@gmail.com, 0171-
50102) och Håkan Nihlman (hakan.nihlman@naturskyddsforening-
en.se, 073-678 3767).

gÅ med i FLoraväKTargruppen

Det finns framtaget en lista på 340 st. nationellt hotade rödlistade 
växer, hotkategori CR (akut hotad), EN (starkt hotad) och VU 
(sårbar), av vilka 7 st. med säkerhet ännu finns kvar i Håbo. Dessa 
benämns floraväktararter. Floraväktare är naturintresserade personer 
som genom regelbundna besök på växtplatser (t.ex. en gång/år)  
följer artens utveckling på sin växtplats och kan på så sätt se om 
åtgärder behöver vidtas (t.ex. slåtter eller röjning) för att arten skall 
kunna överleva i dess livsmiljö. Vi har valt att utse ytterligare 20 st. 
sällsynta (men ej rödlistade) växter till lokala floraväktararter.  
Vi behöver fler floraväktare för att effektivt kunna övervaka 
sällsynta växter i vår kommun. Att vara floraväktare är inte svårt (det 
räcker med att lära sig att känna igen en växt) och ej heller särskilt 
betungande (växtlokalen behöver besökas maximalt en gång per 
år). Resultatet från besöket rapporteras i Artportalen. Sistnämnda 
uppgift kan du få hjälp med att utföra. Du har möjlighet att prova på 
hur man jobbar som floraväktare 13/5 (backsipperäkning) respektive 
6/8 (stallörtsräkning). För vidare detaljer, se programbladet.  
Kontaktperson Thommy Åkerberg 018-340456.

gÅ med i vÅTmarKsgruppen

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har 
försvunnit genom utdikning och uppodling. Även en stor del av de 
våtmarker som finns kvar är starkt påverkade av mänsklig verksam-
het. Många växter och djur är beroende av våtmarker. 17 % av våra 
rödlistade arter förekommer här. Våtmarker är en bristvara, inte 
minst i Håbo. Vi försöker därför göra något åt den saken. Sedan 
flera år tillbaka har vi bedrivit vasslåtter vid salamanderdammarna 
(Dragets industriområde) som publik aktivitet. Ambitionen är att 
skapa en arbetsgrupp med fokus på att återskapa och vårda våtmar-
ker. Förutom salamanderdammarna så har vi ambitionen att starta 
ytterligare tre våtmarksprojekt på Skohalvön. För att detta arbete 
skall bli framgångsrikt så behöver vi din hjälp. Intresserad? Kontakta 
Håkan Nihlman, e-post: hakan.nihlman@naturskyddsforeningen.se 
eller telefon 073-678 3767.

FunKTionärer i hÅbo naTursKyddsFörening 2016                                                             
Ordförande: Håkan Nihlman 073-6783767 eller 
hakan.nihlman@naturskyddsforeningen.se               
Vice Ordförande: Kim Hultén 070-3857161 eller 
kim.hulten@habonet.net                  
Kassör: Lars Aspsäter 070-6776287 eller lars.aspsater@bktv.nu                                             
seKreterare: Mats Bergengren 0171-58166 eller 070-9863674, 
mats@flisatall.se                                             
Vice seKreterare: Klas Klasson 070-2650680 eller  
klassonklas@gmail.com                                                                     
ledamOt: Thommy Åkerberg 018-340465 eller 
thommy.akerberg@telia.com 
ledamOt: Ylva Bengtsson 070-5595743 eller ybperfect@icloud.com                         

besöK gärna vÅr hemsida 
htpp://haabo.naturskyddsforeningen.se
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