
Torsdag 14 mars 
Årsstämma
Årsstämman inleds med ett föredrag av Mora Aronsson. 
”Invasiva trädgårdsväxter, ett hot mot den biologiska mång-
falden”. Därefter bjuder vi på fika och sist blir det årsstäm-
moförhandlingar. 
Motioner behöver vara styrelsen till handa senast den 28/2. 
Vill du läsa stämmodokumenten i förväg så kommer dessa  
att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. den 7/3.
Tid: kl. 19.00
PlaTs: Lars Hård-salen (invid Håbo Bibliotek), Bålsta 
centrum.

Lördagarna 6 april och 9 november
Klädbytardag
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.
Tid: kl. 11.00–13.00
PlaTs: Vid Håbo bibliotek

Lördag 11 maj 
Backsipperäkning 
Vi besöker olika lokaler runt Bålsta och Övergran för att på 
plats räkna backsippebeståndet. Ta gärna med fika. Kläder 
efter väder. För mer information, kontakta Thommy Åker-
berg 018-340465. 
Tid: kl. 10.00
PlaTs: Samling för samåkning vid den övre vändplanen, 
Bålsta station.

Måndag 14 maj 
Fågelkväll vid hjälstaviken
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 Westin 0171-463039 eller  
070-5728042.
Tid: kl. 18.30
PlaTs: Samling vid Hårbyparkeringen (nordväst 
om Hjälstaviken). 

Söndag 26 maj
Vattenlevande djur vid 
Salamanderdammarna
Med hjälp av lupp, håv och bestämningslitteratur lär vi känna 
de djur som lever i de s.k. ”Salamanderdammarna” i kanten 
av Dragets industriområde, Bålsta. Ta gärna med fika. Kläder 
efter väder. Kontaktperson: Håkan Nihlman 076-0004857
Tid:  kl. 11.00
PlaTs: Följ skyltning från Södra Bålstaleden i Draget fram till 
salamandersdammarna. 

Aktiviteten är knuten till ”Biologiska Mångfaldens Dag” och 
Håbo kommuns Miljövecka som äger rum 17-26 maj. Håll 
utkick på kommunens hemsida för fler aktiviteter.

Söndag 16 juni 
Vilda blommornas dag
Med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg 
som guider besöker vi Rölundaåsen för att lära känna de 
växter som växer i området. Ta gärna med fika. Kläder efter 
väder. Thommy Åkerberg 018-340465.
Tid:  kl. 10.00
PlaTs: Samling vid p-platsen till Häggeby kyrka för samåkning 
mot Rölundaåsen 

Söndag 30 juni  
Ängsslåtter
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 076-0004857.
Tid: kl. 11.00
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.

Söndag 1 september 
Riktad slåtter för att gynna växten 
korskovall
För att gynna den sällsynta blomman korskovall som växer på 
en äng vid Lillåker i Arnöhuvuds naturreservat så anordnas 
slåtter för att ta bort växtlighet som hotar kväva korskovall-
beståndet. Ta gärna med lie och räfsa (om du har) samt fika. 
Kläder efter väderKläder efter väder. Kontaktperson: Håkan 
Nihlman 076-0004857
Tid:  kl. 11.00 
PlaTs: Samling vid p-platsen till Arnöhuvuds naturreservat.

Lördag 7 september  
Rylräkning
Vi besöker Lilla Gräskärret (mitt på Skohalvön) för att på 
plats räkna beståndet av växten ryl. Ta gärna med fika. Kläder 
efter väder. För mer information kontakta Thommy Åkerberg 
018-340465.
Tid:  kl. 10.00
PlaTs: Samling för samåkning vid p-platsen vid Häggeby 
kyrka.
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Alla aktiviteter sker i sam-
arbete med Studiefrämjandet



Måndag 10 september 
Se inflygande tranor vid hjälstaviken
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 Westin 0171-463039 eller 070-
5728042.
Tid: kl. 18.00 (Stanna gärna till efter kl. 20:00 för då kommer de 
flesta tranorna in.).
PlaTs: Samling vid Hårbyparkeringen (nordväst om Hjälstaviken).

Sökes: Fler Natursnoksledare 
Vi vill gärna fortsätta med att ta ut de barnfamiljer som vill 
att upptäcka naturen i Håbo tillsammans med andra barn-
familjer. Tyvärr är vi i dagsläget för få ledare (bara två). Vi 
söker därför fler ledare. Ju fler, desto bättre. Du behöver inte 
ha några förkunskaper. Ditt engagemang är viktigare och det 
finns möjlighet att utbilda sig via Naturskyddsföreningens 
nationella natursnoksverksamhet som håller utbildningar 
flera gånger om året.  Om vi blir fler ledare hoppas vi kunna 
återuppta natursnoksverksamheten år 2020. Om du är intres-
serad, kontakta:  
Ylva Bengtsson (ybperfect@icloud.com, 070-5595743) eller 
Håkan Nihlman (hakan.nihlman@naturskyddsforeningen.se, 
076-0004857)

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 11/5 (backsipperäkning) respektive 7/9 (rylräk-
ning). 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 mänsk-
lig verksamhet. Många växter och djur är beroende av våtmar-
ker. 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 vas-
slåtter vid salamanderdammarna (Dragets industriområde) 
som publik aktivitet. Ambitionen är att skapa en skapa en 
arbetsgrupp med fokus på att återskapa och vårda våtmarker. 
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 (hakan.nihlman@naturskyddsforeningen.se, 
076-0004857)

Funktionärer i håbo naturskyddsförening 2018                                                          
Ordförande: Håkan Nihlman 076-0004867 eller 
hakan.nihlman@naturskyddsforeningen.se               

Vice Ordförande: Ylva Bengtsson 070-5595743 eller 
ybperfect@icloud.com                 

Kassör: Lars Aspsäter 070-6776287 eller  
lars.aspsater@gmail.com                                             

seKreterare: Mats Bergengren 0171-58166 eller 070-9863674, 
mats@flisatall.se                                             

Vice seKreterare: Klas Klasson 070-2650680 eller  
klassonklas@gmail.com                                                                     

LedamOt: Cecilia Andersson 073-9160293 eller  
zajzaj81@hotmail.com

LedamOt: Thommy Åkerberg 018-340465 eller 
thommy.akerberg@telia.com 
LedamOt: Kim Hultén 070-3857161 eller 
kim.hulten@icloud.com                         

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

Ryl


