
Årsstämma
Efter årsstämmoförhandlingarna så bjuder vi på fika.  
Motioner behöver vara styrelsen till handa senast 4/3. Vill  
du läsa stämmodokumenten i förväg så kommer dessa att  
finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4/3.
NÄR: Torsdag 19 mars kl. 19.00
VAR: Rotundan, Medborgarhuset, Bålstavägen 13  
(Gamla Bålsta vid Bio Borgen).

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 istäl-
let 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. Kontaktperson: 
Kerstin Grabs 076-8040454 eller kerstin.grabs@telia.com
NÄR: Lördagarna 28 mars och 7 november kl.11.00–13.00
VAR: Vid Håbo bibliotek (om ledig lokal finns så kommer 
Klädbytardagen istället att vara i Bålsta centrum)

Årsstämma för Länsförbundet
Glöm inte att anmäla dig till Länsförbundets årsstämma som i 
år sker i Håbo. För mer information gå in på:  
https://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se
NÄR: Söndag 19 april 
VAR: Håbo (läs mer under länk ovan för detaljerad info)

Fagning på Rölundaängen
Fagning innebär att man på våren, strax efter det att tjälen 
gått ut jorden, räfsar undan fjolårsgräs, och röjer undan löv, 
nedfallna kvistar och annat skräp för Att hjÄlpA VÄxtlighe-
ten på traven. Fagningen sker på en liten äng invid Rölun-
daåsen. Ta gärna med räfsa (om du har) och arbetshandskar 

samt fika. Kläder efter väder. Kontaktperson: Håkan Nihlman 
076-0004857.
NÄR: Söndag 26 april kl. 11.00
VAR: Samling vid ängen. Vägbeskrivning kommer att finnas 
på vår hemsida. 

Backsipperäkning 
Vi besöker olika lokaler runt Bålsta och Övergran för att på 
plats räkna backsippebeståndet. Ta gärna med fika. Kläder 
efter väder. Kontaktperson: Thommy Åkerberg 018-340465.
NÄR: Lördag 16 maj kl. 10.00
VAR: Samling för samåkning vid den övre vändplanen,  
Bålsta station.

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.
NÄR: Tisdag 19 maj kl. 18.00
VAR: Samling vid parkeringen vid Stora parnassen (sydväst 
om Hjälstaviken). 

Vilda blommornas dag
Med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg 
som guider besöker vi Övergran och tittar bland annat på 
kungsängsliljorna och andra försommarblommor kring  
Övergrans by. Fika till självkostnadspris. Kläder  
efter väder. Thommy Åkerberg 018-340465, i samarrang-
emang med Upplands botaniska förening och Övergrans 
bygdegårdsförening
NÄR: Söndag 14 juni kl. 11.00
VAR: Samling vid parkeringen vid hembygdsgården.       

Ängsslåtter på Rölundaängen
För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap 
så anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölunda- 
åsen. Ta gärna med lie och räfsa (om du har), arbetshandskar 
samt fika. Kläder efter väder. Kontaktperson: Håkan Nihlman 
076-0004857.
NÄR: Söndag 28 juni kl. 11.00
VAR: Samling vid ängen. Vägvisare från Häggeby kyrka. Följ 
grusvägen mot Nederhassla gård, därefter 150 meters prome-
nad på Upplandsleden till ängen. Vägbeskrivning kommer att 
finnas på vår hemsida. 

Granbräkenräkning
Vi besöker Stavsundskärret (norr om Skokloster) för att på 
plats räkna beståndet av ormbunken Granbräken. Ta gärna 
med fika. Kläder efter väder. OBS! Glöm inte stövlarna 
eftersom vi skall besöka ett kärr. Kontaktperson: Thommy 
Åkerberg 018-340465.
NÄR: Lördag 22 augusti kl. 10.00 
VAR: Samling vid p-platsen, Skokloster slott för samåkning 
till Stavsundskärret.

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. Stanna gärna till 
efter kl. 20:00 för då kommer de flesta tranorna in. Kontaktperson: 
Pekka Westin 0171-463039 eller 070-5728042.
NÄR: Tisdag 8 september kl. 18.00 
VAR: Samling vid Hårbyparkeringen (nordväst om Hjälstaviken).
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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 rapporte-
ras i Artportalen. Sistnämnda uppgift kan du få hjälp med 
att utföra. Du har möjlighet att prova på hur man jobbar 
som floraväktare 16/5 (backsipperäkning) respektive 22/8 
(granbräkenräkning). För vidare detaljer, se programbladet. 
Kontaktperson Thommy Åkerberg 018-340456.

Återskapande av den övre dammen 
till Skokloster slott
2017 ansökte vi om tillstånd hos Länsstyrelsen att få återska-
pa den övre dammen (av två) till Skokloster slott. Dammarna, 
som anlades på 1600-talet, är fornminnesskyddade samt 
ligger i skogen invid Upplandsleden ca. 100 meter nordväst 
om Blåbodavägen (Slottsskogen). De är kraftigt igenväxta. 
Speciellt den nedre dammen. I skrivande stund har vi fått ett 
preliminärt ja att utföra arbetet från Länsstyrelsen men väntar 
på det formella tillståndet efter samråd. Tanken är att vi skall 
röja sly etc. i dammen och eventuellt avlägsna annat biologiskt 
material i syfte att passivt kunna höja vattennivån. Tanken 
är att vi börjar med arbetet under augusti månad 2020 då vi 
förväntar oss ett lågt vattenstånd i dammen. Hur många  
arbetstillfällen det blir beror på uppslutning, eventuella  
problem som uppkommer under arbetets gång, vilken effekt 
vi önskar samt vilka begränsningar tillståndet från Länsstyrel-
sen anger. Kontaktperson: Håkan Nihlman 076-0004857.

Funktionärer i Håbo naturskyddsförening  
2019 -2020                                                         
ORdföRANde: Håkan Nihlman 076-0004867 eller 
nihlmanhakan@gmail.com              

Vice ORdföRANde: Kim Hultén 070-3857161 eller 
kim.hulten@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 073-9166293 eller  
zajzaj81@hotmail.com

ledAmOt: Thommy Åkerberg 018-340465 eller 
thommy.akerberg@telia.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

Foto: Thommy Åkerberg och Håkan Nihlman


