
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2015-08-24 i klubbstugan i Herrfallsäng 
  
 
Närvarande: Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Sven Nederman, Monica Nilsson, 
Kerstin Pettersson, Kerstin Johansson.  
     
 
§ 1     Mötet öppnas 
          Mötet öppnades av ordföranden vid dagens möte, Sture Hermansson. 
 
§ 2     Dagordningen 
          Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Till att justera protokollet valdes Ingrid Ohlsson. 
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom och kommenterades och lades sedan till handlingarna.   
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
             *   Vi hade fått en  förfrågan om synpunkter på Sveaskogs verksamhet eftersom en revision av 
deras FSC-certifikat var under revidering. Vad gäller vår kännedom om deras innehav av skog runt sjön 
Igeln hade vi inga erinringar att framföra. Kerstin Johansson nämnde att klagomål framkommit om 
verksamhet i Laxå kommun som inte alls var bra. Man har inte respekterat avgränsningar runt 
kulturminnesmärkta områden. Arne lämnar vårt svar. 
   
§ 6     Rapporter 
        *  Ekonomi.  Ingrid redogjorde för några betalningar som gjorts och att vi från Riks överraskats med en 
tilldelning på 900 kr. Det lär vara försenade värvningspremier. Vi har också fått det utökade grundbidraget på 
3500 kr. I kassan finns nu 7274 kr.  
        * Studiecirklar. Vi har genomfört några sammankomster i studiecirklar, bl.a. florainventering i Herrfallsäng, 
provfiske i LOD-dammar i Kumla, sjösättning av ekan i Igeln och provfiske även där. Härom kvällen spanade vi 
in nattflygande fjärilar med hjälp av kvicksilverlampa i Stures trädgård. Nästa cirkelträff gäller fladdermöss 26/8 
kl. 20-23 vid Vibysjön. Samling på Nytorget kl. 19.30.  
 
§ 7  Länsförbundets styrelsemöte den 20 augusti  
       Ingrid lämnade en lång och utförlig rapport. Styrelsens förslag till verksamhetsplan presenterades. 
Budgetförslaget föredrogs. De ska båda  tas upp för beslut vid den extra kretsstämman.  
       En extra kretsstämma ska hållas på Järlegården den 13 september. Till röstberättigade deltagare från 
Hallsbergskretsen utsågs Sture, Ingela, Ingrid och Monica.  
       Det blev en lång diskussion om vår fastighet Rundberget. Sly har röjts. Det planeras för en 
gärdsgårdsbyggnadskurs där. Man planerar för  inhägnader med fårstängsel. Byggnader behöver rustas upp. 
Nuvarande hyresgäst ska få ett nytt 3-årigt kontrakt.  
       Det ska bli en Äppelfestival den 6 september i Naturens hus. 
       Svante Axelsson kommer och föreläser i Örebro den 14 september. 
       Det blir en föreningsmässa i Stadsparken den 20 september. Vi är inbjudna att delta, men beslutar att inte 
göra det.      
       Naturvårdsverket har skänkt sin informationsstuga vid Tivedens nationalpark till 
Naturskyddsföreningen och planerar att bygga en ny.  Den gamla stugan ska nu monteras ner och 
flyttas till annan plats. Den är tänkt att användas som klubbstuga för den planerade kretsen i Laxå.  
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Hopajolas årsmöte. Kerstin Johansson och Ingrid lämnade en rapport från mötet som ägde rum vid 
Gårdsjötorp, ett trevligt område som planeras bli naturreservat.    
     Framtidsveckan planeras till vecka 40 (samma vecka som Miljövänliga veckan).  
 
§ 8   Vindbruksplan. 
        Från Viktor Säfve har vi fått en förfrågan om synpunkter på en kommande översikts- och 
vindbruksplan för Hallsbergs kommun. Vi instämmer i hans krav på bullerfri miljö i skogsområdet 
söder om Tisaren och vill inte se en industrialiserad miljö där med en mängd nya vägar och stora 
vindkraftverk, särskilt inte i närheten av befintliga och planerade naturreservat. Arne lämnar ett svar till 
Viktor.  
 
§ 9   Herrfallsäng (fönsterkittning) 
        Vi behöver kitta om fönstren och måla om dem och innertaket. Ingen av oss kände sig manad att 
utföra arbetet utan vi menade att det bör utföras av fackmän.  
 
§ 10  Broby äng  
           Sture berättade om sina svårigheter att få kontakt med någon på kommunen som kände sig 
ansvarig för skötseln av naturreservatet Broby äng. Vi samlades inte till slåtter i ängen i år, men räknar 
med att återkomma senare i höst eller i vår för att utföra en del rensningsåtgärder, bl.a. hoppas vi med 
Östens hjälp och motorsåg ta bort nedfallna hinder på stigen. Vi blev ju inte heller helt färdiga med 
röjning kring ekarna i våras utan behöver fullfölja det arbetet.  
 
§ 11  Genomförda programpunkter 
           Vi har genomfört följande sedan sist (inom parentes anges antal deltagare): Salamanderträff  20 
maj (ca 20 deltagare), Hjortkvarnsexkursion 30 maj (7), Naturnatta vid Utnäset 5 juni (13 varav 7 från 
HNF), Hällkistans naturreservat 27 juni (21 varav 8 från HNF), Ängelsbergsresa 4 juli (ca 20 varav 9 
från HNF),  Viaskogen 29 juli (5 varav 2 från HNF), Skärmarboda-Lillsjöbäcken 15 augusti (7 från 
HNF). Arne sänder en rapport till Studiefrämjandet.  
 
§ 12  Kommande programpunkter 
         *   Svamputflykt lördag 5 september kl.9.00.  Hans-Åke Sandberg har lovat hjälpa oss. 
         *   Hjärtasjön  S. 20 september.  Arne rekognoscerar. Det kan bli svårigheter att komma över till ön om 
vattenståndet är högt.  
        *   Hallsbergsmarken 9 oktober. Arne tar hem ett kampanjpaket. Vi behöver vara på plats och sätta upp 
ståndet redan kl. 8 på morgonen. Sture tror det ska gå bra att transportera ståndet i hans nya Golf. Följande sade 
sig ha möjlighet att hjälpa till i marknadsståndet under dagen: Arne, Sture och Kerstin Johansson. Vi hoppas att 
även Ingela och ”Svamp-Hasse” kan hjälpa till och att ytterligare några kan engageras. Vi gör upp ett 
tjänstgöringsschema vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 13  Övrigt.   Påmindes om att ett kampanjpaket ska tas hem till Miljövänlig veckan.  
 
§ 14   Nästa möte. Beslöts att vi sammanträder nästa gång M. 28/9  kl.18.00 på Knuten i Hallsberg. Kerstin P 
bokar lokalen.  
 
§ 15  Mötet förklarades avslutat 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..        Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Ingrid Ohlsson/ 
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