
  
 
 
           HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
             
                                     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013                                
 

Styrelsen presenterar härmed verksamhetsberättelsen för år 2013. 
             
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande                       Ingela Wallin 
Vice ordf.  Sture Hermansson 
Sekreterare  Arne Holmer 
Kassör  Ingrid Ohlsson 
Övriga ledamöter:   Ingemar Hallberg 

Tage Aronsson 
Sven Nederman 

  Kerstin Pettersson 
  Sture Sjöstedt 
Styrelsesuppleanter: Karl Gustaf Nilsson, Lena Borg, Clas Göran Larsson, Christina Lindberg. 
    
Styrelsemöten:    
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. I maj och augusti samlades vi i 
klubbstugan i Herrfallsäng. Vid övriga sex möten har vi varit på Knutens dagcentral.  
 
Möten, konferenser och kurser:    
         Ingela Wallin har under året varit kretsens representant i Länsförbundets styrelse med  
Ingrid Ohlsson som suppleant. 
         Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson och Lena Borg var våra valda ombud till länsstämman 
som ägde rum i Degerfors söndagen den 21 april. Dessutom deltog Kerstin Pettersson.  
         Sven Nederman var vår representant vid Hopajolas årsmöte i Naturens hus i Örebro den 22 maj.   
         Ingela och Ingrid deltog i ett inspirationsmöte inför Naturvänliga veckan den 29 jan. I ett upptaktsmöte 
inför Miljövänliga veckan den 25 maj deltog Ingela, Ingrid och Kerstin. Det har varit en kursdag i Örebro om 
den nya hemsidan och naturkontakt och då deltog Sture, Ingela och Ingrid.  
              
Skrivelser och kontakter med myndigheter och organisationer: 
      Vi har besvarat en samrådshandling till kommunen gällande utbyggnad av industriområdet norr om 
Tälleleden. Vi hade ingen erinran mot planförslaget. 
       Arne har vid möte med Vägverket hämtat information om planerade anslutningar av väg 51 till Pålsboda 
samhälle och därefter lämnat våra synpunkter till kommunen.   
        Sture H och Arne hade ett möte med kommunens miljöchef Leif Welander den 10 oktober. Det gällde 
övergripande synpunkter på kommunens publicering av en naturvårdsplan. Vi tog också upp en del andra 
naturvårdsfrågor, bl.a. skötseln, eller snarare den bristfälliga skötseln, av ängen i kommunens eget reservat 
Broby äng.    
 
Klubbstugan i Herrfallsäng: 
     Inga speciella underhållsåtgärder av huset har gjorts, men vi hade en städdag i maj då vi snyggade till inne i 
stugan och lade tillrätta nedblåsta takpannor.  
     Två styrelsemöten har varit förlagda till klubbstugan. Den vid det här laget ”traditionella” ugglekvällen 
startade också som vanligt i klubbstugan och inför Naturnatten den 5 juni samlades vi där för ett knytkalas 
som följdes av en kvällsvandring bland blommorna och fågelsången ute i ängen. En kväll i september samlades 
vi här för kamratlig samvaro till en liten surströmmingsskiva tillsammans med kumlakretsen. 8 deltagare.  
      Ingemar Hallberg ordnade aktiviteter för en grupp förskolebarn en dag i maj. Det snickrades bl.a. 
fågelholkar. Träffen blev mycket uppskattad. 
     I oktober-november hyrdes stugan ut till en hantverkare som på uppdrag av Länsstyrelsen renoverade det 
andra torpet i reservatet. Han använde stugan som lunch- och rastlokal. I samband med detta sålde vi en av 
husets nycklar till Länsstyrelsen.   



      .   
 
 
 
Anemonen: Vår föreningstidning har som vanligt utkommit med två nummer med Sture 
Hermansson som redaktör.   
    
 Hemsidan: Hemsidan på Internet har gjorts om. Den skapas nu i ett program som heter Wordpress 
och Sture Hermansson är nu huvudansvarig för den.  På relativt kort tid har han skapat en vacker 
och funktionell sida. Den nya adressen är http://hallsberg.naturskyddsforeningen.se/  
 
Studiecirklar:   
      Några av kretsens medlemmar har deltagit i limnologiska studier inom ramen av en ”Å-cirkel” 
som administrerats av Naturskyddsföreningen i Kumla (Åke Teljå).   
       Under hösten startades en studiecirkel, gemensam för kretsarna i Hallsberg och Kumla. Den 
hade som grund boken ”Jorden vi äter”. I den deltog från Hallsbergskretsen Ingela Wallin, Ingrid 
Ohlsson, Anna-Karin Ryefelt, Monica Nilsson och Annette Persson.  
 
  
Föreningsmöten och exkursioner:   
 
Onsdag 13 februari.  Sydamerika och Antarktis  
Arne Holmer berättade och visade bilder på dagcentralen Knuten. 38 åhörare.  
 
Tisdag 12 mars.    ÅRSMÖTE på dagcentralen Knuten i Hallsberg. 
Förutom ordinarie förhandlingar berättade Sture Hermansson till bilder från Tripphult under rubriken 
– Rik natur på nära håll. 32 deltagare. 
 
Lördag 16 mars.    Uggleexkursion. 
Som vanligt samlades vi först i klubbstugan i Herrfallsäng och bekantade oss med Sveriges ugglor 
genom inspelade läten, som Sture tog fram ur en högtalare. Sedan lyssnade vi i marsnatten ute i 
lövängen en stund. Där brukar kattugglor höras, men inte denna kväll. Vi fortsatte i en liten 
bilkaravan genom skogen bort mot Hälla och ned förbi Skogaholm. Inga ugglor hördes men den 
klara stjärnhimlen erbjöd studier av stjärnbilder och planeter. Vid Sandviksbaden invid sjön Tisaren 
tändes en lägereld och vi njöt av kaffe, grillad korv mm. Nitton deltagare.  
 
Lördag 6 april.  Utflykt till Igeln.   
      Sjön Igeln i skogen mellan Skogaholm och Pålsboda är en liten fin idyll i landskapet.   
Fågeltornet, som byggts av Naturskyddsföreningen i Kumla, har renoverats och är nu stabilt med 
stadig trappa. Ännu låg isen på sjön och där ute stod de första nyanlända grågässen och väntade på 
våren. Förutom några från Kumlaföreningen deltog Sture Hermansson, Sven Nederman och Monica 
Nilsson.   
 
Lördag 13 april.  Hultsjön runt 
      En vandring runt Hultsjön. Fortfarande var sjön istäckt. Deltagare från såväl Hallsbergs 
naturskyddsförening som Naturskyddsföreningen i Kumla. Ingick i Kumlakretsens studiecirkel Ån-22. 
 
Tisdag 23 april.  Norrängenbeståndet 
       Sexton personer deltog i en kvällsvandring i det lilla urskogsområdet cirka tre kilometer 
sydsydväst om Hallsberg. Det är ett s.k. naturminne med höga, grova, omkring 200 år gamla tallar. 
Genom området rinner en spännande bäck genom en djup ravin. Ingick i Kumlakretsens studiecirkel 
Ån-22.  
 
Lördag 27 april.   Egbyåsen. Länets rikaste bestånd av backsippor.  



     En resa i Östernärkes natur. Förutom Egbyåsen besöktes Nämndemansbacken, 
Engelbrektsholmen m.fl. intressanta platser. 20 deltagare. 
 
Lördag 5 maj  En dag i Naturvänliga veckan 
       På förmiddagen städade vi klubbstugan i Herrfallsäng. På eftermiddagen var allmänheten 
inbjuden till vandring i naturreservatet och de fick svara på ett quiz med priser (påsar med ängsfrö). 
Vidare tillverkades på olika sätt bon för vildbin.   
 
Torsdag 9 maj.   Vårvandring i Säbylund 
 
Tisdag 21 maj.     Västkärr och Tångeråsa kyrka 
      En kvällsexkursion med 13 deltagare från Hallsbergs- och Kumlakretsarna. Vi fick en guidning i 
den gamla intressanta träkyrkan. Därefter spanade vi från ett fågeltorn ut över den anlagda fågelsjön 
vid Västkärr, som ligger i kanten av Skagershultsmossen.  
 
Lördag  25 maj.     Vandring på Bergslagsleden 
     Under Inger Erikssons ledning gjordes en vandring mellan Svartå herrgård och Ramundeboda, en 
sträcka på ca 19 kilometer. 12 deltagare.  
 
Onsdag 5 juni.   Naturnatten i Herrfallsäng 
       Ett knytkalas i klubbstugan som kombinerades med vandring i naturreservatet. 12 deltagare. 
 
Lördag 8 juni.   Knuthöjdsmossen och Björskogsnäs 
      En relativt lång exkursionsresa till nordvästra hörnet av länet. Vi besökte först smålomstjärnarna 
på Knuthöjdsmossen utanför Hällefors. Därefter njöt vi av blomsterprakten i Björskogsnäs, ett 
naturreservat invid sjön Torrvarpen. Främsta attraktionen var de hundratals guckusko-orkidéerna, 
som var i sin bästa blomning. 12 deltagare. 
 
Lördag 29 juni.  Trädvandring i Hallsberg 
        Karl Gustaf Nilsson guidade oss bland träd och buskar i Hallsbergs centralort. Som f.d. 
trädgårdstekniker i kommunen har han mycket god kunskap om vad som växer i parkerna och längs 
gatorna. 15 deltagare.  
 
Lördag 27 juli.   Sinnenas gård och Råå uddar. 
 
Lördag 3 augusti.  Ängens dag 
     I år kunde vi bekymrat konstatera att kommunen inte hade låtit slå ängen ordentligt så som 
utlovats. Vi gjorde inget annat arbete i ängen än att med liarna bana väg fram till och runt sittplatsen. 
Sedan gick vi runt på naturstigen genom lunden och gjorde den mer lättframkomlig. 8 deltagare.  
 
Fredag 9 augusti.   Fladdermöss i Viby 
     Vi besökte på kvällen de två fågeltornen i sydöstra kanten av Vibysjön. Vi såg gluttsnäppa, 
tranor, grågäss och flera bruna kärrhökar. När det skymde började vi spana efter fladdermöss med en 
detektor. Över det vattenfyllda diket flög minst en fladdermus fram och åter. Vi förflyttade oss till 
hembygdsgården. Även där kunde vi höra fladdermusknatter i detektorn. 12 deltagare. 
      
Lördag 14 september.  Svampexkursion 
     Utgångsläget var dåligt. Vi hade en mycket torr sommar bakom oss. Andra svampexkursioner i 
landskapet hade inställts pga. för lite svamp i markerna. Karl Gustaf som var ansvarig för vår 
svamputflykt förutskickade att om vi hittade 30 olika arter kunde vi skatta oss lyckliga. Vi fann drygt 
100 arter.  
Ingrid Ohlsson hade lyckats finna en överraskande bra lokal i en något fuktig blandskog strax söder 
om Trystorp. Genomgång av svamparna gjordes vid bord i Trystorps ekäng. 15 deltagare.  
 



Lördag 28 september. Tranor och gäss vid Kvismaren 
       Vi samlades vid Öby kulle vid 18-tiden och vandrade på vallen bort till plattformen vid 
Fågelsjön. Här fick vi vänta någon timme innan den stora inflygningen av tranor började. De 
samlades för nattvila utanför vassen framför oss och så småningom ställde de sig även i det grunda 
vattnet lite närmare plattformen. När det började bli riktigt mörkt och tranorna börjat komma till ro 
kom det allt fler flockar med gäss som landade för övernattning ute på vattnet. Där såg vi också 
sångsvanar och några vitkindade gäss. Med hjälp av ficklampor snubblade vi så småningom tillbaka 
till bilarna. Arne guidade. 15 deltagare.  
 
Onsdag 16 oktober.   Klimatvänlig matlagning.   
     Under ledning av Eva Sääv fick ett gäng medlemmar lära sig laga mat på miljövänligt sätt i 
Transtensskolans hemkunskapssal. Intresset var stort. 20 deltagare.  
       
Söndag 17 november. Medlemmarnas bilder i Kantakrogen i Hallsbergs hembygdsgård.  
        Traditionsenlig bildvisning av medlemmarna och servering av kaffe med bröd. Glädjande god 
anslutning. 24 deltagare.  
   
Hallsbergsmarken – Miljövänliga veckan.   Fredagen den 4 oktober deltog vi med ett 
marknadsstånd på Hallsbergsmarken, en aktivitet i anslutning till Miljövänliga veckan. I år var temat 
”Handla eko! – Handla mer ekologisk mat”. Samtidigt hade vi under ett par veckor en utställning på 
detta tema och med presentation av föreningen på biblioteket i Hallsberg. Utställningen var sedan 
under en tid också på biblioteken i Pålsboda och Vretstorp.  
 
Medlemsantalet: Medlemsantalet har ökat under året. Senaste rapporten från rikskansliet angav 191 
fullbetalande medlemmar (310 inräknat familjemedlemmar).    
 
Ekonomin: Beträffande ekonomin hänvisas till särskild berättelse. 
 
Slutord:   Som framgår av redogörelsen ovan har vi i Hallsbergskretsen även i år haft  många 
aktiviteter tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kumla. Vi tackar dem för ett givande och 
trevligt samarbete och hoppas på ett fortsatt sådant.  
               Vi överlämnade en vacker blomma före jul med ett varmt tack till dagcentralen Knuten där 
vi fått vara vid möten av olika slag under året.   
              Slutligen vill vi tacka medlemmarna för visat förtroende och önskar föreningen fortsatt 
framgång i arbetet.   
 
 
 
  Hallsberg den 11 mars 2014 
 
 ………………………………    ……………………………      ……………………..……….. 
        /Ingela Wallin/                        /Sture Hermansson/                           /Arne Holmer/                         
 
……………………………….    …………………………….      ………………………………. 
      / Ingrid Ohlsson /                    /Sven Nederman/                             /Tage Aronsson/                         
 
…………………………….         …………………………….      ……………………………… 
    / Kerstin Pettersson/                      / Ingemar Hallberg /                            /Sture Sjöstedt/   


