
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 (2013-01-01 – 2013-12-31) 

Årsstämma hölls den 12/3 2013 i Lars Hård-salen, Fridegårdsgymnasiet, Bålsta med 9 st. deltagare. 

FUNKTIONÄRER:                                                                                                                     

Styrelse: Håkan Nihlman (ordförande), Peter Bergström (kassör), Ragnhild Karlsson (sekreterare), , 

Ingrid Ljungkvist (ledamot), Thommy Åkerberg (ledamot), Volker Petersen (ledamot) och Kim 

Hultén (ledamot)                                                                                                                         

Revisorer: Carin Brydling (ordinarie) och Joachim Tiefensee (suppleant)                          

Valberedning: Anett Persson 

SAMMANTRÄDEN: Styrelsen har hållit fem protokollförda möten, 8/1, 12/3 (konstituerande möte), 

13/5, 1/9 och 26/11. Original till protokollen finns tillgängliga hos sekreteraren samt som pdf-kopia på 

vår hemsida htpp://haabo.naturskyddsforeningen.se   Dessutom har två s.k. ”teambuildingträffar” 

genomförts med syfte att svetsa samman styrelsen. Den 14/4 besöktes skogsfastigheten Skokloster 7:1. 

Denna ägs av Uppsala stift och under föregående vinter genomfördes en hårdhänt avverkning i 

området. En av tankarna med träffen var att bilda oss en uppfattning om vi skulle satsa på att göra 

reservatsbildning av området till en valfråga inför valet till Kyrkofullmäktige den 15/9. Den andra 

träffen skedde den 7/7 hos Ragnhild Karlsson. 

MEDLEMMAR: Naturskyddsföreningens centrala medlemsregister redovisar 2013-12-31 

medlemsantalet i kretsen till 383 st. (356 *), varav 226 st. (213 *) är huvudmedlemmar och 157 st. 

(143 *) familjemedlemmar enligt utdrag ur medlemsregistret.             *Antalet medlemmar 2012-12-31 

EKONOMI: Se separat ekonomisk redovisning 

PROGRAMVERKSAMHET:                                                                                                          

Tisdagen den 12/3: Ulrich Jessen, berättade om fåglar och sin rovfågelsrehabliteringsverksamhet i 

Bålsta i samband med årsstämman i Lars Hård-salen, Fridegårdsgymnasiet, Bålsta. 9 deltagare. 

Måndagen den 18/3: Seminarium om fisk och fiskefrågor med Ellen Bruno (sakkunnig på 

Rikskansliet) som föredragare på Håbo Bibliotek. 3 deltagare.        

Torsdagen den 21/3: Hur är det att äga en elbil? Mikael Rutersten delade med sig av sina erfarenheter 

som elbilsägare i Kyrkcentrum. 10 deltagare.             

Söndagen den 24/3: Biodlingsseminarium. Christer Karlsson från Bro-Håbo Biodlarförening berättade 

om biodling och Marita Delvert, bl.a. ordförande i SBR, berättade om honungens potential som 

livsmedel och bjöd på kulinariska smakprov på Häggebygården. 29 deltagare. Samarrangemang.         

Söndagen den 21/4: Vandring på Sandviksåsen med f.d. skogsförvaltaren Joachim Tiefensee som 

guide. 23 deltagare. Ett samarrangemang med Friluftsfrämjandet Bålsta.                                   

Söndagen den 2/6: Vandring på Upplandsleden, sträckan Skokloster slott – Måttan, med Charlotta 

Medin som ledare. 6 deltagare. Ett samarrangemang med Friluftsfrämjandet Bålsta.                       

Lördagen den 8/6: Bin, pollinering och honung vid Säbyholm, Bro. Bitillsynskvinnan Karina Karlsson 

m.fl. visade biodlingens olika arbetsmoment på plats. 10 deltagare. Samarrangemang med Bro-Håbo 

Biodlarförening.                                                                                                                           

Söndagen den 16/6: Vilda Blommornas Dag. Botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg 

guidade i Sandhagens naturreservat. 5 deltagare. Samarrangemang med Upplands Botaniska Förening. 

Onsdagen 10/7: Vånsjö fjärilsträdgård. Allan Lundkvist guidade bland blommor och fjärilar. 14 

deltagare. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet Bålsta.          

http://www.naturskyddsforeningen.se/haabo


Söndagen den 14/7: Ängsslåtter på Rölundaåsen. 7 deltagare. Samarrangemang.                  

Söndagen den 18/8: Vasslåtter vid salamanderdammarna. 3 deltagare.                                           

Söndagen den 8/9: Vandring med klättring vid Lillsjön. Ingrid Ljungkvist visade spår efter mänsklig 

verksamhet från förhistorisk tid. 12 deltagare.          

Söndagen den 22/9: Provträff med natursnokar vid salamanderdammarna. M.h.a. håv, lupp, burkar och 

bestämningslitteratur studerades vattenlevande djur. 46 deltagare.         

Söndagen den 13/10: Igensättning av dike som avvattnar en värdefull sumpskog vid norra 

Hummelviken. 2 deltagare. 

                                         

Ingrid Ljungkvist visar Mälarens vattenspegel under förhistorisk tid 8/9         Botaniker på väg in i Sandhagens urskog 16/6  

SKRIVELSER OCH REMISSVAR                                                                                                       

- Remissvar till Riksstyrelsen avseende ökade resurser och stöd (inrättande av regionala kanslier).                        

- Remissvar till Riksstyrelsen avseende policy om genmodifierade organismer och genteknik.                               

- Remissvar Riksstyrelsen anseende policy angående jakt och viltförvaltning.                                                         

- Remissvar till Håbo kommun angående detaljplan 419 för kvarter nr. 3, Logistik Bålsta (samråd & utställning).                                                                                                                                                    

- Remissvar till Håbo kommun angående detaljplan för Glastomten Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl.                                                                                                                 

- Remissvar till Håbo kommun angående detaljplan för Bålsta 1:595 m.fl. Gransätervägen.                                    

- Remissvar till Håbo kommun angående detaljplan för Skörby 5:8, del av Skörby 5:3 m.fl., Kalkstensvägen.

                                                       

- Remissvar till Håbo kommun angående detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. Tvåhus.                                               

- Remissvar till Håbo kommun angående Vision ”Mitt Håbo 2030”. 

ARBETSGRUPPER 

Handla Miljövänligt-gruppen 

Håbo Miljövecka (vecka 12): Samarbete med ICA Kvantum om ekologiska grönsaker och frukt. 30 

st. olika närproducenter fick en inbjudan att stå inne på ICA Kvantum och marknadsföra sina 

produkter. 5 st. företagare nappade och de kom med i veckoannonsen om ekologisk mat på ICA 

Kvantum. De fick stå vid demonstrationshörnan med sina produkter och göra reklam för dem. 

                                       

Demonstrationshörnan på ICA Kvantum     Utställningsskärmar om fisk (de blå) respektive ekologisk mat 



Måndagen den 18/3 hade Handla Miljövänligt-gruppen ett seminarium om fisk och fiskefrågor på 

biblioteket. Ellen Bruno (från Rikskansliet) kom ut och hade en föreläsning.  

Lördagen den 23/3 hölls en mässa på Torget (Bålsta centrum) där Handla Miljövänligt-gruppen var 

representerade. I samarbete med Håbo Internationella Kvinnoförening (HIK) sökte vi och erhöll 

pengar från Länsförbundet för att kunna baka och laga internationell mat (framförallt vegetarisk) och 

som besökarna bjöds smakprov på vid HIK:s bord. Arrangemanget blev mycket lyckat! 

Matmarknad: Lördagen den 6/4 hölls en Matmarknad i Bålsta centrum. Fredrika Aranda (som driver 

företaget Middagsplan) kontaktade Ingrid Ljungkvist och ville starta en marknad för ekologiskt och 

närproducerat. Hon hade sett vårt intresse för ekologiskt på ICA Kvantum och i reklamen. Vi hade en 

matmarknad tillsammans med ca 12 st. producenter inne på torget i Bålsta centrum. Handla 

Miljövänligt-gruppen hade en fiskdamm för barn med röda och gröna fiskar samt hjälpte till mycket 

med affischering, kontakter mm. inför matmarknaden. Dessutom bakade Handla Miljövänligt-gruppen 

delikatessknäcke och bjöd runt och gjorde reklam för Naturskyddsföreningen samt delade ut recept. 

Majsmjölet tog slut på ICA! 

Miljövänliga Veckan, vecka 40: En skärmutställning (med vidliggande infomaterial) fanns uppsatt på 

Ica Kvantum med ekologisk mat. Onsdag och fredag var utställningen bemannad och det delade ut 

foldrar vid potatislåren. Skärmutställning en fanns sedan på Håbo bibliotek vecka 41 och på Hemköp 

(i Gamla Bålsta) vecka 42. 

Omställning Håbo 

Nätverket ”Omställning Håbo” avslutade sin bokcirkel ”Omställningens tid” under våren 2013. 

Höjdpunkten blev författaren till ”Omställningens tid”, Björn Forsbergs föredrag på biblioteket den 

20/3. Den sista träffen skedde i form av knytkalas i Hemkunskapssalen i Gröna Dalen-skolan i maj. 

Den 4/8 genomfördes ett studiebesök vid Gottsunda matpark, den ?/10 hölls en temakväll kring 

ekonomisk omställning och den ?/10 berättade Göran Eriksson om några städer i Schweiz och 

Österrike som hade kommit mycket långt med omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle. 

Plangruppen 

Vid det konstituerande styrelsemötet 2013-03-12 beslöts att bilda en plangrupp, bestående av Håkan 

Nihlman, Kim Hultén och Ragnhild Karlsson vilken erhöll i uppdrag att granska de samrådsförslag 

avseende detaljplaner (och detaljplaneprogram) som regelbundet skickas ut från kommunens 

planavdelning. De svar som tagits fram skickas sedan till den övriga styrelsen för information. 

                           

Moa Asperö-Lind & Ragnhild Karlsson pustar ut vid slåttern 1/9 Martin Rydeberg visar permakultur i Gottsunda matpark 4/8 

 



ÖVRIGT 

Praktisk naturvård                                                                                                                              

Ängsslåtter: Under 2013 har ängsslåttern vid Rölundaåsen fortsatt. Arbetet vid det andra 

slåttertillfället (första slåttern skedde 5/8 2012) kändes mycket enklare eftersom inget arbete med att ta 

bort sly och buskar behövde ske. Större delen av ängen täcktes istället av Hudkäx, en ört som var lätt 

att bearbeta med lien.                                                                                                                                  

I samband med styrelsemötet den 1/9 så utfördes för första gången riktad slåtter för att gynna den 

rödlistade korskovallen i nordöstra delen av Lillåkersängen (i Arnöhuvuds naturreservat). Vid detta 

tillfälle fick styrelsen förstärkning av personalchefen vid Rikskansliet, Fredrik Adolfsson, Moa 

Asperö-Lind (från Föreningsavdelningen) samt av Aron Schoug (som skriver en mastersuppsats i 

pedagogik vid Stockholms Universitet i samarbete med Naturskyddsföreningen. Han undersöker hur 

förtroendevalda i Naturskyddsföreningens kretsar ser på sin roll, på utmaningar organisatoriskt och 

på kontakter). Då korskovallen är ettårig så kommer denna slåtter enbart att ske vartannat år i 

framöver.                                                                                                                                                

Vasslåtter: Vasslåttern vid salamanderdammarna utfördes för 3:e året. Sommaren 2013 var extremt 

torr. Detta ledde till att många av vattensamlingarna var helt uttorkade under augusti månad och 

arbetet blev därför lättare att utföra än normalt. En del av bladvassens rotsystem kunde även grävas 

bort i diket invid stensträngen mot grustaget.     

Återskapande av våtmark: Arbetet med igensättning av ett dike som avvattnar en värdefull 

sumpskog norr om Hummelviken (väster om Bålsta) utfördes för sista gången i oktober. Vi hoppas på 

att snörika vintrar skall öka försumpningen av skogen, vilket kan gynna etablering av ovanliga 

svampar och vedlevande insekter. 

Florainventering 

Thommy Åkerberg har tagit fram en lokal floraväktarlista, och som omfattar 20 st. ovanliga (ej 

rödlistade) örter i Håbo och vars växtplatser (75 st.) vi kommer att bevaka med jämna mellanrum. 

Floragruppen hade en träff (den 7/7) då vi besökte Lillsjön och Prästberget. I området finns fyra arter 

från den lokala listan. En av dessa arter, Blåmunk, kunde återfinnas vid tillfället. Thommy Åkerberg 

har besökt ett flertal växtplatser, dels på Skohalvön och dels vid Wi under sommarhalvåret och 

återfunnit flera av arterna på den lokala listan, förutom arter som finns på floraväktarlistan. 

Inför 2013 års val till Kyrkofullmäktige 

Håbo Naturskyddsförening tog inför nämnda val från en enkät omfattande fyra frågor med miljö- och 

naturanknytning och skickade ut denna till de politiska partier/grupper som kandiderade till valet till 

Kyrkofullmäktige. Resultatet från enkäten publicerades sedan på hemsidan och i den digitala tidningen 

Håboportalen. 

Bålsta den 13 mars 2014 

 

Peter Bergström         Kim Hultén  Ragnhild Karlsson 

 

Ingrid Ljungkvist             Thommy Åkerberg                Håkan Nihlman                      Volker Petersen 

 


