
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 (2017-01-01 – 2017-12-31) 

Årsstämma hölls den 14/3 2017 i salen Rotundan, Föreningarnas Hus, Bålsta med X st. deltagare. 

FUNKTIONÄRER:                                                                                                                           

Styrelse: Håkan Nihlman (ordförande), Ylva Bengtsson (vice ordförande), Lars Aspsäter (kassör), Mats 

Bergengren (sekreterare), Klas Klasson (vice sekreterare), Kim Hultén (ledamot), Thommy Åkerberg 

(ledamot) och Alexandra Pålsson (ledamot). Revisorer: Staffan Grankvist och Ingrid Ljungkvist 

Revisorsuppleanter: Peter Bergström och Roland Nahringbauer 

SAMMANTRÄDEN: Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten, X/1, 14/3 (konstituerande möte), 

X/5, X/8 och 8/11. Original till protokollen finns tillgängliga hos sekreteraren samt som pdf-kopia på vår 

hemsida htpp://haabo.naturskyddsforeningen.se . Dessutom har en s.k. ”teambuildingträff” genomförts 

med syfte att svetsa samman styrelsen. Den 10/6 besökte styrelsen Sandhagens naturreservat på 

Skohalvvön.  

MEDLEMMAR: Naturskyddsföreningens centrala medlemsregister redovisar 2017-12-31 

medlemsantalet i kretsen till 4XX st. (403*), varav 2XX st. (230 *) är huvudmedlemmar och 1XX st. (173 

*) familjemedlemmar enligt utdrag ur medlemsregistret.             *Antalet medlemmar 2016-12-31 

EKONOMI: Se separat ekonomisk redovisning 

  

Mora Aronsson visade blommor vid Vilda Blommornas Dag          Delar av styrelsen besökte Sandhagen den 10/6 

PROGRAMVERKSAMHET:                                                                                                           

Lördagen den 1/4: Klädbytardag i foajén framför Håbo bibliotek. 99 st. personer lämnade in 664 st. plagg, 

av vilka ca. 30 á 40 % bytte ägare. Samarrangemang med HIKF, Björksäterkyrkan och Håbo kommun.                                                                                                                                                                        

Lördagen den 13/5: Backsipperäkning i Bålsta tätorts omgivningar, bl.a. vid Klosterbacken och Granåsen. 

2 st. deltagare.                                                                                                                                      

Måndagen den 5/6: Insektskväll vid Kalmarnäsets naturreservat med Gunnar Sjödin och Rut Hobro-

Sjödin som guider. 5 st. deltagare.                                                                                                                                    

Söndagen den 18/6: Vilda Blommornas Dag på Biskops-Arnö med Thommy Åkerberg och Mora 

Aronsson som guider. Samarrangemang med Upplands Botaniska Förening. 20 st. deltagare.                                                                                   

Söndagen den 2/7: Ängsslåtter på Rölundaåsen. 5 st. deltagare.                                                        

http://www.naturskyddsforeningen.se/haabo


Lördagen den 12/8: Stallörtsräkning vid Sandviken. 2 st. deltagare.                

Söndagen den 20/8: Historisk natur- och kulturguidning med Ingrid Ljungkvist vid Kalmarhalvön. 4 

deltagare.                                                                                                                                               

Lördagen den 11/11: Klädbytardag i foajén framför Håbo bibliotek. 46 st. personer lämnade in 365 st. 

plagg, av vilka ca. 50 % bytte ägare. Samarrangemang med HIKF, Björksäterkyrkan och Håbo kommun.      

SKRIVELSER OCH REMISSVAR 

Skrivelser                                                                                                                                         

- Till Håbo kommun: Samråd avseende förslag till detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, 

Gillmarken 1:1 m.fl., Håbo kommun, Uppsala län. 

- Till Håbo kommun: Yttrande. Granskning. Förslag till detaljplan Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus. 

- Till Svea Hovrätt: Yttrande angående föreläggande (Mål nr. P3987-17 060103). Detaljplan för kvarter nr. 

3 Logistik Bålsta, del av Skörby 5:1 i Håbo kommun. 

- Till Region Uppsala: Remissvar Samråd. Regional Cykelstrategi för Uppsala län. 

Till Region Uppsala: Remissvar. Förslag till Länsplan för regional transport infrastruktur i Uppsala län 

2018 – 2029. 

ÖVRIGT 

Praktisk naturvård                                                                                                                              

Ängsslåtter: Under 2017 har ängsslåttern vid Rölundaåsen fortsatt. Den 2/7 slåttrades den ca. 0,6 ha stora 

ängen av fem deltagare. 

Sedan 2013 bedriver Håbo Naturskyddsförening slåtter på delar av en äng vid Lillåker i Arnöhuvuds 

naturreservat. Syftet med slåttern är att gynna den rödlistade blomman korskovall vars livsmiljö håller på 

växa igen p.g.a. högvuxet gräs och ormbunkar. Slåttern sker vartannat år p.g.a. växtens långa 

blomningssäsong (juni – augusti) runt månadsskiftet augusti – september. Den 3/9 2017 skedde slåttern 

med 3 st. deltagare från styrelsen. 

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 2017, dels den 13/5 då backsipperäkning skedde i Bålstas omgivningar och dels den 12/8 då 

stallörtsräkning skedde i närheten av Sandvik (väster 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 

De planerade träffarna med natursnokarna fick ställas in p.g.a. för få anmälda deltagare. 

Naturskyddsuppdraget 

Naturskyddsuppdraget syftar till att en klass eller annan sammansättning av barn och ungdomar i åldern 3-

16 år ska ta fram ett förslag på ett projekt och själva genomföra det under 2016 - 2017. De tre bästa 

förslagen som inkommit till Håbo Naturskyddsförening fick en projektbudget erhöll 2000 :- vid start. 



Ytterligare 3000 :- tilldelades efter slutfört projekt till den klass/grupp som utfört projektet bäst. De 

ansökningar som antogs var ”Insekter och fåglar” inskickat av en barngrupp från årskurs 4 – 6, Aspen, 

Gransäterskolan, ”Bävrar i vår närmiljö” inskickat av en grupp 5-åringar vid Skörby förskola och 

”Mätning av pH-värden vid tre badplatser” inskickat av en barngrupp från årskurs 4, Västerängsskolan. 

Vinnande bidrag blev ”Bävrar i vår miljö” som uppvaktades av Klas Klasson och Sofie Bergengren den 

8/6. 

 

Foajén i Håbo bibliotek. Klädbytardagen den 11/11 2017  

Övrigt 

Håkan Nihlman deltog som utställare och informatör vid ”Hyresgästens Dag” den 25/5 vid Mansängen. 

Bålsta den 13 mars 2018 

 

Kim Hultén  Mats Bergengren Ylva Bengtsson                              

 

Håkan Nihlman                      Lars Aspsäter  Thommy Åkerberg 

 

Klas Klasson                         Alexandra Pålsson 

 


