
  
 
 
           HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
             
                                     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014                                
 

Styrelsen presenterar härmed verksamhetsberättelsen för år 2014. 
             
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: Monica Nilsson, Lena Borg, Clas Göran Larsson, Christina Lindberg, Östen 
Tylebrink.     
Styrelsemöten:    
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. I juni och augusti samlades vi i 
klubbstugan i Herrfallsäng. Vid övriga åtta 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. Under hösten var Ingela under en tid inte bosatt i Hallsberg och då trädde Sture 
Hermansson in vid sidan av Ingrid.  
         Sture, Ingela och Ingrid deltog i ett informationsmöte den 18 januari i Örebro om hur man hanterar 
Naturkontakt och den nya hemsidan.  
         Vid ett informationsmöte om vindkraftsetablering i Laxå den 28 januari deltog Ingela och Ingrid. Ett 
annat möte om planerad vindkraft har varit i Kumla och där deltog Sture. Nya vindkraftverk planeras mellan 
Örebro och Kumla.  
         I år hade vår krets ansvaret för att arrangera Länsförbundets årsmöte. Våra valda ombud vid stämman 
var Ingela, Arne, Ingrid och Monica. Sture Hermansson deltog i egenskap av revisor. Mötet ägde rum på 
Viiby krog den 27 april. Efter förhandlingarna och en enkel lunch ordnades för de som så önskade en vandring 
genom vårt kommunala naturreservat Broby äng.  Sture, Arne och Hans-Åke Sandberg agerade guider.     
         Sven Nederman var vår representant vid Hopajolas årsmöte på Trystorps slott den 21 maj. Som 
ersättare för Sven var även Monica och Ingrid där. Före förhandlingarna gjordes en vandring i naturreservatet.   
         I år var riksföreningens årsmöte förlagt till Örebro och där representerades vi av Ingela Wallin.  
         Ingela, Ingrid, Kerstin och Monica deltog i ett upptaktsmöte inför Miljövänliga veckan i Nora den 18 
maj.   
              
Skrivelser och kontakter med myndigheter och organisationer: 
      Vi har besvarat en samrådshandling till kommunen gällande utbyggnad av logistikområdet vid Tälleleden. 
Vi hade ingen erinran mot planförslaget. 
      Vi har lämnat synpunkter på Hallsbergs förslag till ”Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun”.  
      Vi har också yttrat oss om förslag till dragning av nytt järnvägsspår mellan Hallsberg och Stenkumla. 
Senare meddelade Trafikverket att man bestämt sig för det västligaste alternativet, just det som vi förordat.  
      Vår krets har blivit stödjande medlem i Föreningen Vibybygden och har bland annat hjälpt till vid 
planering av en naturstig invid Vibysjön och guidade vid invigningen av denna den 3 maj. Sture guidade också 
där på Vibydagen den 13 september.  
      Boo Egendom har genomgått revision för fortsatt FSC-certifiering. Efter en förfrågan från miljökontoret i 
Hallsberg har vi gett ett positivt svar för fortsatt FSC-certifiering.   
      I Boo planeras också för en ny bergtäkt i diabasgången norr om Bjurhultasjön. Med anledning av det 
deltog Arne och Tage i ett informationsmöte i Hjortkvarn.  



      En annan bergtäkt som vi yttrat oss om är en planerad utvidgning av täkten invid Tomta hagar.  
 
Klubbstugan i Herrfallsäng: 
     Inga speciella underhållsåtgärder av huset har gjorts.   
     Två styrelsemöten har varit förlagda till klubbstugan. Den vid det här laget traditionella ugglekvällen 
startade också som vanligt i klubbstugan.   
      Sture har förnyat listan över innehavare av nycklar till stugan.  
 
Slåtterbalk 
Föreningen har tillsammans med Kumla naturskyddsförening inköpt en ny slåtterbalk. Den användes 
första gången under slåttern vid Kumlas klubbstuga i Ekenäs. 
 
Anemonen: Vår föreningstidning har som vanligt utkommit med två nummer med Sture 
Hermansson som redaktör. Vi avser att fortsätta trycka den med färgbilder trots ökade kostnader 
eftersom den i den utformningen fått många uppskattande ord från läsekretsen.  
    
 Hemsidan: Sture Hermansson är huvudansvarig för hemsidan som numera skapas i ett program 
som heter Wordpress. Den nya adressen är http://hallsberg.naturskyddsforeningen.se/  
 
Studiecirklar:   
Vi har genomfört tre studiecirklar tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kumla. 
Åcirkel nr 23 omfattade fyra möten. Med hjälp av införskaffat mikroskop var inriktningen studium av 
små organismer i vatten vid Ekenäs, Tisaren och Öjamossen. Ledare var Sture Hermansson. 
En studiecirkel i Geologi med fem sammankomster. Den innehöll studiebesök i Ranstad med flera 
platser i Västergötland, den så kallade Brevengången söder om Sottern, utgrävning av drumlinen på 
Hullingeåsen i Öjamossen med genomgång av professor Per Möller vid Lunds Universitet samt 
besök vid Kvarntorp för att bese området och dessutom en teorikväll om alunskiffer m.m. i Kumla. 
Ledare var Sture Herrmansson 
Vind- och solkraftscirkel på fyra gånger med besök vid ett vindkraftverk hos Roland Persson i 
Sköllersta, besök hos Per Halldin i Viby för att bese olika slags anläggningar för solenergi samt 
två teorikvällar. Ledare var Åke Teljå.   
          
Föreningsmöten och exkursioner:   
Tisdag 11 mars.    ÅRSMÖTE på dagcentralen Knuten i Hallsberg. 
Efter förhandlingarna berättade Arne Holmer om en safari i Östafrika. 31 deltagare. 
Lördag 22 mars.    Uggleexkursion  
Vi samlades först i klubbstugan i Herrfallsäng och lyssnade på inspelade uggleläten. Sedan gav vi oss 
ut i kvällsmörkret och lyssnade efter levande ugglor i skogarna ned mot Skogaholm. Två, eventuellt 
tre, kattugglor hördes i Herrfallsäng, i övrigt var det tyst i skogarna. Stjärnhimlen var strålande! Sture 
berättade och vi fick lära oss åtskilligt om stjärnbilder och planeter på himlavalvet.  Invid sjön Tisaren 
avslutades kvällen med korvgrillning vid en brasa. 22 deltagare. 
Söndag 6 april.  Utflykt till Igeln  
Sjön Igeln i skogen mellan Skogaholm och Pålsboda är en liten fin idyll i landskapet med ett 
intressant djurliv.  Vid besöket låg fortfarande isen stadigt på sjön. 16 deltagare. 
Lördag 12 april.  Orrspel på Vargavidderna 
En spännande exkursion i nattmörkret. Orrarna spelade för oss i gryningen. Några vargar syntes inte 
till. Tillsammans med kamrater från kumlakretsen var vi 14 deltagare.  
Söndag 27 april   Länsstämman på Viiby krog 
I år var det vår krets som ansvarade för arrangemanget. Förhandlingarna leddes av Johanna Sandahl 
från Riks och vid hennes sida som sekreterare satt Kajsa Grebäck. Efter lunchen blev det en guidad 
tur i naturreservatet Broby äng. 42 deltagare. 
Torsdag 8 maj.  Gallabergsbäcken 
Inte mindre än 23 deltagare vandrade denna kväll invid den intressanta bäcken i skogen sydväst om 
Vretstorp. 
Lördag 17 maj.  Vårvandring i Säbylundsparken. 



Några från vår förening deltog i Kumlakretsens traditionella vårvandring vid Säbylund. 10 deltagare. 
Lördag 24 maj.  Vandring på Bergslagsleden. 
Det var 14 personer som följde Inger Eriksson i spåren på en vandring mellan Sixtorp och Svartå 
herrgård. Därmed hade Inger vandrat hela Bergslagsleden inte mindre än sju gånger. Nu ville hon 
inte lova att leda flera vandringar. Vi vill därför tacka henne för många år med trevliga guidningar på 
Bergslagsleden. Tack Inger! 
 
Torsdag 5 juni.  Nattsjungande fåglar vid Kvismaren 
Natten mellan den 5 och 6 juni har av Naturskyddsföreningen förklarats som Naturnatten eller 
”Naturnatta” och är ett riksomfattande arrangemang. Vi i Hallsbergskretsen, tillsammans med 
Kumlaföreningen, besökte fågelsjön Kvismaren och lyssnade på nattens olika ljud medan mörkret 
kom smygande omkring oss. 18 deltagare.  
Lördag 28 juni.  Tåkern och Hagebyhöga naturreservat 
Dagen går kanske till historien som en av de svalaste sommarexkursionerna i föreningens historia. 
Dessutom med regn. Lite synd eftersom trakten omkring Omberg och Tåkern hör till de allra rikaste 
som finns i södra Sverige såväl ifråga om rik natur som intressant kulturhistoria. Fem personer ur vår 
krets deltog. 
Lördag 2 augusti.  Ängens dag i Broby äng 
I år hade till vår glädje kommunen ordnat så att ängen i vårt kommunala naturreservat blivit slagen 
två gånger. Vi koncentrerade oss på att med liar och räfsor putsa bort kvarlämnad högre 
örtvegetation i kanterna av ängen och köra bort detta till en kompost. Sju deltagare.  
Tisdag 12 augusti.  Vandring i Kvarntorpsområdet 
En vandring som ingick i studiecirkeln i geologi. Fem deltagare från Hallsbergsföreningen.  
Onsdag 20 augusti. Vi gjorde ett studiebesök vid en utgrävning i en drumlin på Öjamossen. 
Även detta var en del i studiecirkeln i Geologi. Sju deltagare från Hallsbergskretsen.  
Lördag 6 september. Svamputflykt 
Även i år letade vi svamp i Trystorpstrakten. Vi kunde glädja oss åt en mycket bra svampsäsong och 
med Karl Gustafs hjälp identifierade vi 146 olika arter. 23 deltagare. 
Lördag 27 september. Brevengången. Vi studerade en diabasgång i öst-västlig riktning genom 
landskapet, en rest från vulkanisk aktivitet för 1200 miljoner år sedan. En del i geologicirkeln. 18 
deltagare 
Torsdag 2 oktober.  Studiebesök i Valldala handel. 8 personer deltog. 
Måndag 20 oktober. Två filmföreställningar, kl.14 och 18. 
Vi hade gjort en liten dokumentär om Karl Gustaf Nilssons liv som naturmänniska. Den spelades upp 
under några eftermiddagstimmar i Kantakrogen i Hallsbergs hembygdsgård. Lokalen fylldes helt vid 
båda tillfällena. Drygt 60 personer såg filmen.  
Söndag 16 november. Medlemmarnas bilder i Kantakrogen i Hallsbergs hembygdsgård.  
        Traditionsenlig bildvisning av medlemmarna och servering av kaffe med bröd. Glädjande god 
anslutning. Bilder visades av Sven, Monica, Ingrid, Sture och Arne. Av Sven fick vi med hans bilder 
en genomgång av hur en kolmila byggs upp och fungerar. 28 deltagare.  
   
Hallsbergsmarknaden-Miljövänliga veckan. 
Vi deltog med ett marknadsstånd på Storgatan. Det var en del i vårt engagemang i den 
riksomfattande kampanjen Miljövänliga veckan. Årets tema var ”Byt till eko!” Vi bjöd på äppelkaka 
och äpplen och lockade åskådare med en liten svamputställning. Vår svampkunnige medlem Hans-
Åke Sandberg hjälpte oss under dagen. Under veckan genomfördes också en butiksundersökning för 
att utröna hur välförsedda butikerna var med ekologiska varor. Konsum i Hallsberg var bäst, sämst 
ICA i Pålsboda.  
 
Medlemsantalet: Medlemsantalet har ökat något under året. Senaste rapporten från rikskansliet 
angav 195 fullbetalande medlemmar (328 inräknat familjemedlemmar).    
 
Ekonomin: Beträffande ekonomin hänvisas till särskild berättelse. 
 



Slutord:  Som framgår av redogörelsen ovan har vi i Hallsbergskretsen även i år haft flera aktiviteter 
tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kumla. Vi tackar dem för ett givande och trevligt 
samarbete och hoppas på ett fortsatt sådant.  
               Vi överlämnade före jul ett par amaryllis 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 9 mars 2015 
 
 ………………………………    ……………………………      ……………………..……….. 
        /Ingela Wallin/                        /Sture Hermansson/                           /Arne Holmer/                         
 
……………………………….    …………………………….      ………………………………. 
      / Ingrid Ohlsson /                    /Sven Nederman/                             /Tage Aronsson/                         
 
…………………………….         …………………………….      ……………………………… 
    / Kerstin Pettersson/                      / Ingemar Hallberg /                            /Sture Sjöstedt/   


