
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 (2015-01-01 – 2015-12-31) 

Årsstämma hölls den 19/3 2015 i salen Rotundan, Föreningarnas Hus, Bålsta med 8 st. deltagare. 

FUNKTIONÄRER:                                                                                                                           

Styrelse: Håkan Nihlman (ordförande), Kim Hultén (vice ordförande), Lars Aspsäter (kassör), Mats 

Bergengren (sekreterare), Ingrid Ljungkvist (vice sekreterare) och Thommy Åkerberg (ledamot). Revisor: 

Staffan Grankvist Revisorsuppleanter: Peter Bergström och Roland Nahringbauer 

SAMMANTRÄDEN: Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten, 8/1, 19/3 (konstituerande möte), 

25/8 och 3/11. 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 9/6 genomfördes en segeltur med Mats Bergengrens segelbåt 

till Fagerön och den 30/8 genomförde styrelsen en riktad slåtter på Lillåkersängen (i Arnöhuvuds 

naturreservat) i syfte att gynna den rödlistade korskovallen. 

MEDLEMMAR: Naturskyddsföreningens centrala medlemsregister redovisar 2015-12-31 

medlemsantalet i kretsen till 410 st. (406*), varav 235 st. (229 *) är huvudmedlemmar och 175 st. (177 *) 

familjemedlemmar enligt utdrag ur medlemsregistret.             *Antalet medlemmar 2014-12-31 

EKONOMI: Se separat ekonomisk redovisning 

PROGRAMVERKSAMHET:                                                                                                           

Lördagen den 18/4: Klädbytardag i Björksäterkyrkan) ett samarrangemang med Björksäterkyrkan. 

Ungefär 500 plagg bytte ägare under klädbytardagen.                                                                      

Onsdagen den 6/5: Bänkodling, kompost, eko m.m. Trädgårdsmästaren i Bålsta Robin Welch visade sin 

trädgård. 15 st. deltagare.                                                                                                                      

Lördagen den 9/6: Vandring på Upplandsleden, sträckan Varpsund – Bålsta med Charlotta Medin som 

guide. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet Bålsta. 8 st. deltagare.                                              

Lördagen den 23/5: Backsipperäkning vid Klosterbacken. En deltagare.                                            

Söndagen den 7/6: Naturhistorisk vandring vid Väppebyberget. 5 st. deltagare.                                                                                                                                       

Söndagen den 14/6: Vilda Blommornas Dag vid Wij grustag med Thommy Åkerberg och Mora Aronsson 

som guider. Samarrangemang med Upplands Botaniska Förening. 4 st. deltagare.                                                                                   

Söndagen den 28/6: Ängsslåtter på Rölundaåsen. 4 st. deltagare.                                                        

Söndagen den 23/8: Plattlummer- och knärotsräkning vid Prästberget. 4 st. deltagare.                

Lördagen den 29/8: Breathwalk vid Skokloster slott med Roland Nahringbauer som ledare. 18 st. 

deltagare. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/haabo


    

Deltagare vid klädbytardagn 2015-04-18                            Floraväktare räknar knärot 2015-08-23 

SKRIVELSER OCH REMISSVAR                                                                                                              

- Yttrande till Länsstyrelsen. Remissvar. Förslag till nytt beslut och fastställande av skötselplan för 

naturreservatet Hjälstaviken i Enköpings och Håbo kommuner.                                                      

- Yttrande till Håbo kommun. Remissvar. Förslag till Tematisk tillägg till Översiktsplan, 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Avser dels samråd (våren 2015) och dels utställning 

(senhösten 2015).                                                                                                                                              

- Yttrande till Håbo kommun. Remissvar. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35 (Stockholmsvägen 63) 

Lyckebo och del av Bålsta 1:614, i Bålsta, Håbo kommun.                                                                             

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

- Yttrande till Håbo kommun. Remissvar. Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för 

kvarter nr. 3, Logistik Bålsta. Yttrandet skedde tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. I 

slutet av året (2015) överklagade vi (tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län) till 

Länsstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-13 om att anta  berörd detaljplan.                                 

- Yttrande till Håbo kommun. Remissvar. Förslag till ny avfallsplan 2015 (2016) – 2025. Samråd skedde 

dels våren 2015 och dels i december 2015 (en reviderad version av handlingarna).                                       

- Yttrande till NCC angående ansökan för hamnanläggning i Toresta, Upplands-Bro och Håbo kommuner. 

- Yttrande till PGE Mark & Miljö AB avseende utökat miljötillstånd för Cementas anläggning i Bålsta, 

Håbo kommun.                                                                                                                                                  

- Yttrande till Naturskyddsföreningen i Uppsala län inför planeringsdag 2015-01-18.                                        

                                                                                                                                                                                                                                                            

ARBETSGRUPPER 

Handla Miljövänligt-gruppen 

Miljövänliga veckan gick av stapeln vecka 40 och årets tema var ekomat. Vi hade en utställning på 

biblioteket under veckorna 39 - 40 där vi presenterade vår verksamhet i Håbo på 11 st. skärmar. Vår 

förening är ganska ung varför vi visade mycket av det vi gjort. I samband med utställningen hade vi en 

ekofika paus under en eftermiddag. Vid två tillfällen stod vi i Bålsta centrum och delade ut 250 st. små 

eko-foldrar utanför ICA. En artikel fanns med i Enköpingsposten om utställningen på biblioteket. Den 

18/4 anordnade Handla Miljövänligt-gruppen i samarbete med Björksäterskyrkan och 

Länshemslöjdskonsulenterna en klädbytardag i Björksäterkyrkan. Björksäterskyrkan upplät lokal och stod 

för fikaförsäljningen medan Handla Miljövänligtgruppen arrangerade själva klädbytaraktiviteten med viss 

hjälp av HIKF. Annkristin Hult från Länshemslöjdskonsulenterna höll två work-shops under dagen. 



Omställning Håbo 

Omställning Håbo har startat en ny studiegrupp som läser boken ”Det hållbara samhället – Kan det byggas 

underifrån?” Med början hösten 2015 har studiegruppen träffats varannan vecka på Håbo bibliotek för att 

läsa och diskuterar olika kapitel. Boken ar skriven av ca 15 olika författare och experter inom olika 

områden. Onsdagen den 25/11 föreläste Kim Hultén under rubriken ”Medborgardialog i stadsplanering – 

från kritik och protester till kreativt medskapande” om hur en ny stadsdel håller på att ta form i Sigtuna.  

Plangruppen 

Plangruppen har arbetat med ett flertal planhandlingar (detaljplaner) under året. Se vidare punkten 

”Skrivelser och remissvar”. Enligt (sedan 2013) gällande rutin sköts all remisshantering genom att 

plangruppen tar fram ett remissvar till samrådshandlingar och skickar in dem till Håbo kommun, varefter 

övriga styrelsen delges skrivelsen i form av en digital kopia för information. 

ÖVRIGT 

Praktisk naturvård                                                                                                                              

Ängsslåtter: Under 2015 har ängsslåttern vid Rölundaåsen fortsatt. Den 28/6 slåttrades den ca. 0,6 ha 

stora ängen. Vartannat års (ojämna år) slåttras delar av en äng vid Lillåker (Arnöhuvuds naturreservat). 

2015-08-30 skedde denna aktivitet m.h.a. ett par personer från styrelsen. 

    

Deltagare vid natursnoksträffen 2015-08-09                      Rölundaängen före slåtter 2015-06-28 

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 bevakar med jämna mellanrum. Floragruppen hade två träffar 

under 2015, dels den 23/5 då backsipperäkning skedde vid Klosterbacken (Bålsta) och dels den 23/8 då en 

plattlummer- och knärotsräkning skedde i skogen mellan Prästberget och Lillsjön, söder om Bålsta. 

Thommy Åkerberg har besökt ett flertal växtplatser, framförallt på Skohalvön och återfunnit flera av 

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

Natursnokar 

Under sommarhalvåret har 6 st. natursnoksträffar hållits (12/4, 10/5, 13/6, 9/8, 13/9 respektive 11/10) med 

olika huvudtema vid varje tillfälle. Ledare har varit Ylva Bengtsson, Ingrid Ljungkvist och Håkan 

Nihlman 



 

Bålsta den 15 mars 2016 

 

Kim Hultén  Mats Bergengren Ingrid Ljungkvist                              

 

Håkan Nihlman                      Lars Aspsäter  Thommy Åkerberg 

 

 

 

 


