
Årsstämma
När detta skrivs så vet vi inte om Covid 19-pandemin fortfa-
rande pågår i mars. Årsstämman kommmer därför genomför-
as både fysiskt och digitalt. Motioner behöver vara styrelsen 
till handa senast den 3/3. Vill du läsa stämmodokumenten i 
förväg så kommer dessa att finnas tillgängliga på hemsidan 
fr.o.m. 3/3.
NÄR: Torsdag 17 mars kl. 19.00
VAR: Stämman sker fysiskt hos Mats Bergengren, Gösvägen 
6, Bålsta samt digitalt m.h.a. Microsoft Teams. Anmälan till 
den digitala delen av årsstämman senast 14/3 till Kim Hultén 
070-3857161 eller kim.hulten@icloud.com. Anmälan till den 
fysiska delen av stämman till Mats Bergengren 0171-58166 
eller 070-9863674, mats@flisatall.se

Klädbytardag
Förläng livet på de kläder du tröttnat på eller som inte längre 
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 
OBS! Aktiviteten ställs in om Covid 19-pandemin fort-
farande pågår vid denna tid. 
 
NÄR: Lördag 26 mars och 12 november kl.11.00–13.00 
VAR: Foajén framför Håbo bibliotek.

Invigning Stenhuggarslingan
Följ med på en invigningsvandring längs med Stenhug-
garslingan söder om Skokloster slott som är en nyetablerad 
del av Upplandsleden. Längs med vägen berättar vi om 
natur- och kulturvärden. Guidningen är ett samarrangemang 
med Håbo kommun och Upplandsstiftelsen. Kontaktperson: 
Anett Wass 0171-528 51.
NÄR: Torsdag 7 april kl. 17.00 
VAR: Samling vid p-platsen till Skokloster slott

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.
NÄR: Lördag 14 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: Torsdag 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 Rölundaåsen och tittar på floran i om-
rådet. Kläder efter väder. Kontaktperson: Thommy Åkerberg 
018-340465, i samarrangemang med Upplands botaniska 
förening.
NÄR: Söndag 19 juni kl. 11.00
VAR: Samling vid Varpsund 

Slåtter 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 3 juli 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. 

Stallörtsräkning
Vi besöker växtplatser i närheten av Lastberget för den säll-
synta växten stallört för att på plats räkna beståndet. Kläder 
efter väder. För mer information kontakta: Thommy Åker-
berg 018-340465.
NÄR: Lördag 6 augusti kl. 10.00 
VAR: Samling vid den övre vändplanen, Bålsta station

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 13 september kl. 18.00 
VAR: Samling vid Hårbyparkeringen (nordväst om Hjälstaviken). 
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Alla aktiviteter sker i sam-
arbete med Studiefrämjandet

Håbo Naturskyddsförenings program år 2022

Kontakta den ansvariga om du undrar något. Det kan ske  
ändringar i programmet, håll utkik på vår hemsida.



Funktionärer i Håbo naturskydds-
förening 2021 -2022
ORdföRANde: Håkan Nihlman 076-0004867 eller 
nihlmanhakan@gmail.com              

Vice ORdföRANde: Kim Hultén 070-3857161 eller 
kim.hulten@icloud.com

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

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

Vice seKReteRARe: Lotta Stafberger 070-5308231 eller lotta.
stafberger@telia.com                                                                  

LedAmOt: Cecilia Andersson 073-9166293 eller  
zajzaj81@hotmail.com

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

Besök gärna vår hemsida 
 
haabo.naturskyddsforeningen.se
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Det finns framtaget en lista på 340 st. nationellt hotade röd-
listade 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 natur-
intresserade personer som genom regelbundna besök på växt-
platser (t.ex. en gång/år) följer artens utveckling på sin växt-
plats 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 14/5 
(backsipperäkning) respektive 6/8 (stallörtsräkning).  
För vidare detaljer, se programbladet. Kontaktperson  
Thommy Åkerberg 018-340456.

Hjälp oss utveckla vår verksamheten  
Innehållet i det programblad du nu håller i din hand avspeg-
lar de intressen som vi föreningsaktiva har i form av t.ex. 
blommor, ängsslåtter, fåglar och begagnade kläder. Kanske du 
saknar någon aktivitet (utflykt, föredrag etc.) som du tycker 
vi borde ha. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen och 
framför ditt förslag.

Håbo Naturskyddsförening har en hemsida. Tyvärr har arbe-
tet med hemsidan legat nere p.g.a. tidsbrist sedan 2015 och 
uppdatering sker numera enbart av sidan ”På gång” och vid 
behov uppdatering av funktionärsuppgifter. Det vore jättekul 
om någon kunde ta sig an och utveckla hemsidan. Det skulle 
bli ett jättelyft för Naturskyddsföreningen i Håbo. Vi söker 
också någon som skulle kunna föra in Håbo Naturskyddsför-
ening i sociala medier, ett område vi hittills inte varit repre-
senterade i.


