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Välkomna till ett nytt verksamhetsår med Hallsbergs
Naturskyddsförening.
Nu, i slutet av januari, har talgoxen redan börjat sjunga
och skatorna bygger bo. Vi planerar också för våren och
sommaren. Börja med att komma på vårt årsmöte och
lyssna på Jan Malmgren som berättar om sin resa till
Östafrika.
Efter den mildaste hösten i mannaminne och längre kom
ett par ”höststormar” mitt i januari innan vädret svängde
om och det kom några centimeter snö. De globala klimatförändringarna sätter sina spår. I höst planerar vi en
kortare studiecirkel om klimat och väder. Mera om den i
nästa nummer av Anemonen.
Kom med på våra exkursioner och träffa andra naturintresserade!
Sture H.
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Du hälsas välkommen till

Årsmöte
i Hallsbergs Naturskyddsförening
måndagen 12 mars kl. 19.00
i Dagcentralen Knuten, Hallsberg

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Jan Malmgren berättar och visar bilder från en
resa till Kenya och Tanzania.
Kaffe serveras
VARMT VÄLKOMNA!
Tag gärna med intresserade vänner.

STYRELSEN
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SOTTERNS STORLOMMAR
En rapport från 10 års inventering av sjöns storlommar.
Arne Holmer

Det är något särskilt med sjön Sottern.
märks alla sedan många år av Stig EnetÅtminstone är det många som tycker så,
järn. Men här finns också fiskmåsar,
liksom jag. Vackra, sköna sommardagar
gråtrutar, kolonier av skrattmåsar och
fylls badplatserna vid Svennevad, Kvarfisktärnor. Här häckar många kanadasätter och Solberga av badsugna och till
gäss, flera lärkfalkar, hägrar, rördromnästan varje holme och klippa ute på
mar, bruna kärrhökar, tranor och både
sjön har soldyrkare sökt sig. Man surfar
knölsvan och sångsvan. Mindre väl känt
på brädor och vattenskidor, seglar och
är kanske att en fågel som egentligen
fiskar från stränder och båtar.
hör hemma på en stor ö i Norra IshaSjön är mycket vacker. Den har ett
vet, norr om Sibirien, har börjat häcka i
klart, friskt, rent vatten, inte alls försusjön, vitkindade gäss.
rat och det är hygglig tillgång på fisk.
Här finns också många storlommar.
Det är sällsynt med otrevlig al gblomDet är en fågel med lite extra vildning. En yrkesfiskare
marks-prägel. Alla känDet är lommen man hör ropa ner kanske inte till den.
arrenderar vatten och
lägger ut sina fångstnät. ute på sjön under stilla, varma Lommen är större än
sommarnätter
I norr är sjön grund.
en and, nästan som en
Där är en insjöskärgård
gås. En otroligt skicklig
med många små holmar och steniga
fiskare, som kan dyka ned under vattnet
områden som kan vara vanskliga att ta
och i flera minuter jaga ifatt och fånga
sig fram genom utan att skada båtmosmåfisk. Lommen ska inte förväxlas
torn. I södra delen av sjön stupar stränmed de svarta skarvar som numera
derna på flera ställen ned i vattnet och
ibland ses fiska i sjön. Det är lommen
vi har där sjöns djupaste hålor. Torpet
man hör ropa ute på sjön under stilla,
Djup vid södra stranden har ett lämpligt
varma sommarnätter. Ljudet hörs vi da
namn. Strax där utanför är det allra
omkring mellan öarna och fåglarna svadjupast, nästan 20 meter.
rar varandra från olika håll. Det är ett
Men det är inte bara människor och
lockrop som inte sällan hörs på filmer,
fiskar som trivs i Sottern. Där finns ett
då man vill skapa en ödesmättad stämrikt fågelliv, väl dokumenterat genom
ning av vildmark och svensk sommarinventeringar under senare år. Bäst känt
natt. Det är något av det finaste man
är kanske att sjön hyser en av Sveriges
kan höra i svensk natur. Sottern är en
tätaste populationer av fiskgjusar. Dessa
av de allra bästa lomsjöarna i landet.
stora vackra rovfåglar som störtdyker
Inte mindre än mellan 30 och 40 fåglar
efter fisk och som bygger bon som kan
finns här varje sommar. Man kan knaptävla med örnarnas i storlek. Omkring
past undvika att se några när man ger
10 par håller till vid sjön. Ungarna ringsig ut på sjön. Men de är skygga och
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mycket känsliga för störningar. De har
ning, dvs. lägger ett par ägg i ett bo.
svårt att klara konkurrensen med mänOm de lyckas borde det bli 30 små dunniskan. De är inte alls så orädda och
ungar i vattnet vid midsommartid och
robusta som svanar och kanadagäss. En
30 stora flygfärdiga ungar på höstkanlom som värmer sina ägg i strandkanten
ten. Tyvärr är det inte alls så. Mindre
smyger ned i vattnet redan när en båt
än en handfull ungar blir det varje år.
närmar sig på kanske 200 meters håll.
Eftersom fåglarna inte är odödliga, men
Fåglarna har svaga fötter och ben, näsovanligt långlivade, upp mot 25 år, petan som pingviner, och kan knappast
kar dessa siffror på att lommarna förröra sig på land. Boet ligger därför presvinner från sjön, liksom från alla andra
cis i vattenkanten, alltid på en holme
svenska sjöar. De flyttar på vintern mot
med vatten runt omkring. Rusar en båt
sydost, ungefär som våra förfäder viförbi spolas äggen lätt ned i vattnet och
kingarna, som drog i österled, ned mot
förstörs. När det blir lugnt igen smyger
Svarta havet och Persiska viken. Det är
lommen upp på äggen för att värma
inga ofarliga områden för en fågel som
dem, men det kan ta bort mot en timme
kan passa utmärkt på middagsbordet.
innan den vågar. Då finns kanske en
Det hjälper inte att de är fridlysta i hela
annan båt i närheten.
övriga Europa. De
Mycket hinner hända.
behöver få flera ungar
En lom som värmer sina ägg i
Äggen kallnar, eller blir
varje år. Nu ska man
strandkanten smyger ned i vatthalvt stekta i solen, eller
inte enbart ge fritidsnet redan när en båt närmar
en kråka, en korp, eller
folket skulden för
sig på kanske 200 meters håll.
en trut får ett skrovmål.
misslyckad häckning.
En av anledningarna till
Väderleken, blåst med
att det nu har skapats ett naturreservat i
vågor, kyla, minkar, kanske sjukdomar
norra kanten av sjön är att hjälpa storoch miljögifter kan spela in. På senare
lommarna, så de åtminstone får några
år ser det dock ut som om problemet
ungar varje år. Samtidigt gynnas också
med miljögifter, t.ex. kvicksilver, DDT,
fiskgjusar och andra fåglar av det lugn
PCB inte utgör någon större fara. Vi
reservatet ger. Man försöker att på oligör analyser på ägg som inte kläcks.
ka sätt skapa balans mellan fåglarnas
Men man måste ha i tankarna att vi vet
behov och människornas önskemål om
alldeles för lite om vilka farligheter som
skön fritid vid sjön.
cirkulerar i naturen. Ett problem som
Svenska Naturskyddsföreningen tog
åtgärdats i Sottern är att hålla vattenniinitiativ till ett projekt för att rädda
vån någorlunda konstant. Det är Brelommarna i vårt land. Det arbetet drivs
vens Bruk som styr vattnet ned till
numera av en särskild föreni ng under
kraftverket. För mycket vatten och
namnet Projekt LOM. I det projektet
bona dränks, för lite, ja då kommer inte
har jag nu tio års erfarenhet av nogfåglarna upp till boet. För att ytterligare
granna karteringar av storlommarnas liv ge lommarna lite lugn och ro är det
i Sottern. En grov uppskattning ger vi d
landstigningsförbud i naturreservatet
handen att ungefär 15 par varje år marunder sommaren, utom på särskilt iordkerar revir och kanske skrider till häckningställda rastplatser, där det fi nns
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toaletter och är ordnat för grillning.
Men i ett mindre område, den inre delen av reservatet är det totalstopp. Där
får ingen vistas alls med båt mellan 15/4
och 15/7. Jag måste kanske skynda mig
att tillägga att för att göra de här undersökningarna har jag ett särskilt tillstånd
av länsstyrelsen att några gånger under
sommaren försikti gt smyga in på ”förbjudet vatten” för att räkna lommarna.
Efter midsommar är läget inte lika
känsligt längre för storlommarna, för då
bör ungarna vara ute på vattnet. Men
ser man oroliga lomföräldrar bör man
dra sig undan en bit och låta familjen
vara ostörd. Det är inte säkert att man
ser några ungar. De kan ha dykt och
ploppar efter flera minuter upp ur vattnet långt ifrån de vuxna.

Häckningsresultat 1997-2006. I genomsnitt 4 ungar per år i sjön.

En skylt som ibland sätts upp vid lomsjöar
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Stora ungar i sjön vid
sommarens slut:
1997 - 5 st.
1998 – 1 st.
1999 – 8 st.
2000 – 3 st.
2001 – 3 st.
2002 – 3 st.
2003 – 5 st.
2004 – 7 st.
2005 – 2 st.
2006 – 3 st.

PROGARMMET

FÖR

2007

Ta ut och sätt upp på kylskåpet

Länsförbundet har också ett program som du kan finna på
Internet www.orebro.snf.se
Preliminärt för år 2007:
Lördag 17 mars: Skogssemi narium
23-25 mars: Vi deltar på trädgårdsmässan Din trädgård i
Örebro.
Lördag 21 april: Länsstämma någonstans i Karlskoga med
Karlskogakretsen som arrangör.
Lördag 28 april: Regi onal upptakt på Fellingsbro folkhögskola för miljövänliga veckan 2007. Textilier är temat, med
handdukar som symbol vara och "Rena händer" som slogan.
Mer info får du av Ingalill Teljå på tel 019-57 89 62 eller
på e-post: telja@telia.com
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Måndag
6 mars
kl. 19.00

Årsmöte
Dagcentralen Knuten, Nytorgsgatan 6-8, Hallsbe rg.
Ett bildspel om en safari i Tanzania av Jan Malmgren .

Lördag
24 mars
kl. 18.30

Traditionell uggleexkursion i skogarna ned mot Skogaholm.
Samling i Herrfalls äng kl. 18.30. Vi bjude r på kaffe och bullar i stugan
och lyssnar på inspelade uggleljud. Arne lotsar genom skogarna till en
grillplats. Vid klar himmel visar Sture på stjärnbilder och planeter.

23-25 mars Trädgårdsmässan i Örebro
Naturskyddsföreningen i Örebro län medverkar.
Söndag
1 april
kl. 8.00

Vårbesök vid Igeln.
Har tranorna och sångsvanarna anlänt?
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kumla.

Lördag
21 april

Länsstämma i Karls koga

Tisdag
24 april
kl. 18.00

Vandring i Tomta hagar.
Samling vid f.d. bilfirman i Tomta

Lördag
12 maj
kl. 07.00

Gökotta vid Kvismaren.
Vi besöker Rysjön och Sörön.
Samling vid Öby kulle

Söndag
27 maj
kl. 8.00

Vandring på Bergslagsleden. Etapp 12. Sixtorp-Leken.
Samling Konsum Hallsbe rg.
Ledare Inger Eriksson tel. 0582-13075

Våra vänner i Kumla har också ett
intressant program.
www.kumla.snf.se/

Våra arrangemang
sker i samarbete med
Studiefrämjandet
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GRAM

http://www.hallsberg.snf.se
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Lördag
2 juni

Bussresa till Linné-mi nne n i Stockholm och Uppsala
Vi plane rar att tillsammans med Naturs kyddsföreningen i Kumla (och
ev. ÖLBS) besöka Linnéträdgården, Linnés Hammarby, Gustavianum
och Naturhistoris ka museet i Stockholm.
Förhandsa nmälan senast 1 april

Söndag
17 juni
kl. 10.00

De vilda blommornas dag.
Tillsammans med Botaniska sälls kapet i Örebro län
Herrfallsäng

Lördag
4 augusti
kl. 9.30

Ängens dag med lieslåtter i Broby äng.

v40

Miljövänliga veckan
Veckans tema: Textilier

Fredag
5 oktober

Besök vårt stånd på Hallsbergsmarknaden

Måndag
12 november

Medlemmarnas bilder
kl. 19.00 i Kantakrogen.

Troligen
Augusti

Invi gning av N ygårdsvulkanens naturservat söder om Vretstorp

Tidpunkt
okänd

Invi gning av Naturreservatet vid Hult mellan Hallsberg och Östansjö.

Frågor? Ring Sture Hermansson 0582-135 87 eller Arne Holmer 0582-407 58
Glöm inte att ta med matsäck när vi åker ut i skogen.
Stövlar eller kängor är bra att ha där ute. Ta gärna med vänner och bekanta.
Alla är välkomna!
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Tomta hagar
Boka redan nu upp tisdagskvällen den 24:e april och följ med oss ut till Hallsbergs
närmaste naturreservat, Tomta Hagar.
Tomta Hagar är en gammal betesmark som bär spår av naturens krafter som skapat Ancylussjöns strandvallar för cirka 8000 år sedan. Det kan också ses lämningar
efter våra förfäders slit för brödfödan. För att behålla reservatets karaktär vore det
idag önskvärt med betande djur. Detta börjar dock vara en bristvara men reservatet
skulle må gott av lite bete.
Att sia om hur långt våren kommit den 24:e april vill jag inte ge mig in på men vi
borde kunna få njuta av blommande hassel, blåsippor och större områden med vitsippor. Svalört finns säkert i blom och har vi tur hittar vi även smånunneört. Kanske får vi höra stenknäck och en kör av andra fåglar. Tveka nu inte utan packa med
lite fika och följ med oss ut i vårkvällen. Vi samlas på parkeringen till den nedlagda
bilfirman i Tomta klockan 18.00.
Välkomna med!
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LINNÉJUBILEET
Carl von Linné, vår mest berömda naturforskare, föddes 23 maj 1707 i Råshult i Småland. Han skulle alltså fyllt
300 år i år, och detta jubileum kommer
att uppmärksammas på olika sätt. Bl.a.
gör vi en resa till Linnéminnen i Stockholm och Uppsala (se programmet).
På 1740-talet genomförde han sina
berömda landskapsresor. På två av dessa passerade han Närke: 1746 till Västergötland och 1749 till Skåne. På
skånska resan åkte han från Örebro
söderut via Svennevad och Hjortkvarn.
Där stannade han upp för att beskriva
mosippan utförligt. Detta har vi redan
tidigare uppmärksammat genom att
göra mosippan till blomman i vår logotyp.
3 maj 1749, gamla stilen, vilket motsvarar 15 maj nya stilen (vårt sätt att
räkna) skrev Linné efter att han passerat
Svennevad:
”REGNET kontinuerade för middagen;
men efter middagen var kallt och
klart.
GÖKEN hördes i dag första gången.
PULSATILLA sylvatica Fl. 448 eller ett
slags oxeöron, som äro sällsynte
utom skogarne närmast fjällen, visade
sig nu i myckenhet i skogen, som
bestod av sandmo övervuxen med
tall, ljung, mjölon- och lingonris.
Hon kallades här i Närke movippa.
Efter denna icke är av botanisterna
tillräckeligen beskriven, får jag här
densamma avlämna: Radix perennis,
fibrosa, insipida. Folia pinnata ex
foliolis quinque, oblongis, latiusculis,
fissis, sessilibus, viridibus, insipidis,

margine & subtus pilosis, facie Ranunculi Fl. 466. Scapus nudus, digiti
longitudine, pilis albis adspersus. Involucrum uniflor um, monophyllum,
multipar titum, subtus pilis albis hirsutum, laciniis linearibus. Corolla
hexapetala, parum nutans, intus ni vea, extus incarnata & pilis griseis
hirsuta: petalis ovatis. Staminum filamenta & antheræ flavæ. Pistilla c apillaria.
MELOE Fn. 596 fanns vid vägen, den
man mestedels fåfängt söker efter
denne månad.”
Pulsatilla sylvatica är alltså mosi ppan.
Meloe är majbagge Meloe proscarabeus,
en skalbagge med egendomlig livsföreing. Se nästa sida där den beskri vs av en
annan av naturforskningens klassiker.
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OLJEBAGGAR (MELOIDAE)
Oljebaggen, som Linné noterade när han passerade Närke på sin skånska resa
har beskrivits så här av Carl H. Lindroth i boken Skalbaggar:
De egentliga majbaggarna hör till släktet Meloe med fyra arter hos oss. Det är
stora djur, vanligen mer än centimeter-långa, med uppsvälld bakkropp, särskilt
hos honan, och korta täckvi ngar som ligger omlott på ryggen. Flygvingarna är
förkrympta. Man kan se djuren kräla omkri ng på gräsmarker om våren.
En majbagges levnadssaga är i hög grad äventyrlig. Honan lägger minst ett tusental ägg i marken. De nykläckta larverna, som kallas triunguliner, är mycket
livliga. De klättrar upp i växtligheten och samlar sig med förkärlek i blommor.
Om honan till ett solitärt (dvs. icke samhällsbyggande) bi kommer på besök (ett
honungsbi duger inte) hakar sig triungulinen fast i hennes päls och kommer
med hem till biboet. Om slumpen är nådig kan inhysingen där smita in i en bicell med nektar och pollen som är dess rätta näring. Men triungulinen måste
först genom en hudömsning förvandla sig till en orörlig, masklik typ, som efter
ytterligare ett larvstadium övergår till puppa.
En sådan utveckling med extra påbyggda stadier, som även kan fi nnas hos äkta
parasiter, t.ex. steklar, kallas hypermetamorfos.
Carl H. Lindroth var professor i entomologi (läran om insekter) i Lund 19511972. Bland de något äldre bland läsarna är han bekant som biologen i den ursprungliga laguppställningen i Fråga Lund från 1960-talet.

12

HALLSBERGS NATURSKYDDSFÖRENINGS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Styrelsen framlägger härmed verksamhetsberättelsen för år 2006.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vakant
Vice ordf.
Sture Hermansson
Sekreterare
Arne Holmer
Kassör
Ingemar Hallberg
Övriga ledamöter: Tage Aronsson
Lars Holmgren
Inger Eriksson
Clas Göran Larsson
Anders Hultkvist
Styrelsesuppleanter:
Margareta
Bergström
Annika Ahlin
Leif Karlsson
Styrelsemöten:
Styrelsen har under året haft 9 sammanträden.
Möten, konferenser och kurser:
Tage Aronsson har under året varit
kretsens representant i Länsförbundets
styrelse med Arne Holmer som suppleant. Tage har även vari t vår kontaktperson vid möten under året mellan
Naturskyddsföreningen i länet och
landshövdingen och Arne har varit ersättare.
Clas Göran Larsson deltog i januari i
ett informationsmöte där Banverkat
informerade om olika förslag till sträckning av nya järnvägsspåret söderut från

Hallsberg.
Sture Hermansson och Tage Aronsson deltog i Länsförbundets konferens
på temat Vatten, den 18/2 i Örebro.
Inger Eriksson deltog i Naturskyddsföreningens akti viteter på Trädgårdsmässan i Örebro.
Sture representerade Hallsbergskretsen vid Länsförbundets årsmöte den 22
april i Hällefors.
Arne Holmer och Lars Holmgren var
kretsens representanter vid Hopajolas
årsmöte i Naturens hus i Örebro den 17
maj. Det blev senare en extra stämma i
augusti för att ändra några stadgar i
Hopajola och då var Arne närvarande
för Hallsbergskretsens räkning.
Arne Holmer och Tage Aronsson
deltog i ett seminarium anordnat av
Länsstyrelsen på Conventum i Örebro.
Där redovisades arbetet i länet med de
regionala miljömålen.
Länsförbundet ordnade en höstkonferans vid Hult den 18 november. Där
presenterades Åsa Wistrand som anställts av Naturskyddsföreni ngen i Örebro län. Hon ska bl.a. överta en del
uppgifter i Hopajola eftersom Kent
Harrysson gått i pension. Det gjordes
också en rundvandring i det blivande
reservatet. Naturskyddsföreningens relationer till massmedia och frågor om
anskaffning av pengar till föreningen
diskuterades. Från Hallsbergskretsen
deltog Tage Aronsson, Margareta Berg13

ström, Inger Erikssson och Inga-Bri tt
Persson.
Skrivelser och kontakter med
myndigheter och organisa tioner:
Styrelsen har under året fått information från Banverket om de olika alternativ som föreslagits för ny järnväg söderut från Hallsberg.
Vi har haft olika kontakter med kommunen och en lokal intresseförening
angående den framti da skötsel n av
Stocksätersskogen och före detta Folkparksområdet i Hallsberg. Sture Hermansson deltog vid ett studiebesök där
den 14 oktober och vi har besvarat en
remiss från kommunen angående utformning och skötsel av området.
En remiss angående detaljplan för
Kvarsätter 2:1 har besvarats.
Vi har besvarat en förfrågan av Neova AB angående planerad torvbrytning
på Trolleflods-mossen söder om Hjortkvarn. Sammanfattni ngsvis kan sägas att
vi ställde oss negativa till brytning där.
Den 2 november samlades en grupp i
Broby äng för samtal om den framtida
skötseln av reservatet. Närvarande var
representanter för Länsstyrelsen, Skogssällskapet, kommunen och Hallsbergs
naturskyddsförening. Från naturskyddsföreningen deltog Sture och Arne. Som
sakkunni g deltog KG Nilsson, initiativtagaren till reservatet. Han motsatte sig
starkt varje förändri ng av den ursprungliga skötselplanen.
Vi har fått en förfrågan från Fallastiftelsen om att ordna och sköta en naturstig vid Hjälmsätter. Tage Aronsson har
talat med Stefan Forsberg på Skogsstyrelsen om detta och vi har beslutat att
inte ta på oss den uppgiften.
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Broby äng:
Förutom ovannämnda diskussion av
reservatets skötselplan har vi med motorsåg röjt bort nedblåsta träd och grenar framför informationstavlan och
med lie bekämpat grov vegetation runt
äng.
Klubbstuga n i Herrfallsäng:
Fem styrelsemöten och en uggleafton
har varit förlagda till klubbstugan.
Anemonen:
Vår föreningstidning har som vanligt
utkommit med två nummer med Sture
Hermansson som redaktör.
Hemsidan:
Hemsidan på internet har hållits uppdaterad av Arne Holmer.
Studiecirkel:
Vi har genomfört en studiecirkel på
temat ”Naturfotografering ” med sex
deltagare.
Föreningsmöten och exkursioner:
Måndag 6 mars: ÅRSMÖTE på Kantakrogen i Hallsbergs hembygdsgård.
Förutom ordinarie förhandlingar berättade Stig Enetjärn om sitt arbete med
ringmärkning av fiskgjusar, örnar och
andra fåglar. 23 deltagare.
Lördag 18 mars Ugglekväll Vi samlades först i stugan och lyssnade på inspelat uggleljud som Sture Hermansson
presenterade under det vi drack kaffe
och åt hembakade bullar. Sedan drog vi
ut i en bilkaravan genom skogarna bort
mot Pålsboda och ned mot Skogaholm.
Vid Tisarstranden grillades korv och vi
fick se ett för våra breddgrader vackert
norrsken. Ugglorna höll tyst. Kanske
vinden drog för mycket genom trädkronorna? 22 deltagare.

7-8 april Vi deltog med en utställning
i Föreningsmässan i Hallsberg. Temat
för vår utställning var närnatur, dvs.
hur vi kan gynna vilda djur och växter i
trädgården eller rent av på balkongen.
Olika typer av fågelholkar visades upp
och såldes.
Lördag 24 april: Bin hos Erik Österlind. Erik berättade mycket intressant
och engagerat om sitt arbete med bin.
Förutom honungsframställning bedriver
han avel av bidrottningar. 7 deltagare.
Tisdag 16 maj: Vi besökte konstnären
och fågeldoktorn Staffan Ullström i
Gällersta. Staffan och hans fru berättade
om gården och visade oss voljärer för
skadade djur och i sin fina atelje berättade han om sitt arbete. Där lockades
flera av oss till köp av hans vackra teckningar och målningar. Drygt 20 personer, flera från Naturskyddsföreningen i
Kumla, deltog i detta trevliga möte med
Staffan.
Söndag 18 juni: De vilda blommornas
dag i Herrfallsäng. Arne Holmer guidade i reservatet. Ett arrangemang tillsammans med Örebro Läns Botaniska Sällskap. 23 deltagare.
Tisdag 4 juli: Vi besökte en biotopskyddad lokal med 6 olika orkidéarter vid
Rostorp (skogsknipperot, nästerot,
Jungfru Marie Nycklar, skogsnattviol,
tvåblad och knärot). Guide var Arne
Holmer. Sveriges kanske enda lokal
med kal korsmåra besöktes utanför
Pålsboda och några ovanliga ogräs studerades i Arnes trädgård (bl.a kattmynta, hjärtstilla, bolmört, spikklubba,
knölvial, vildpersilja och skuggnäva). 15
deltagare.

kastigen mellan Bosjön och Olshammar, 11 km med Inger Eriksson som
ledare. 5 deltagare.
Lördag: 5 augusti Ängens Dag med
slåtter i Broby äng. 10 deltagare.
Onsdag 9 augusti: En nattfjärilskväll i
Ekenäs. Arrangemang tillsammans med
Naturskyddsföreningen i Kumla.
Söndag 20 augusti: Vi startade en studiecirkel i naturfotografering med Sture Hermansson som ledare. Sex deltagare.
Vecka 40: Miljövänliga veckan. Fredagen den 6/10 deltog vi med ett marknadsstånd på Hallsbergsmarken. Ett av
dragplåstren var en liten enkel svamputställning. Veckans tema var ekologiskt
kaffe som vi bjöd på. Vi riktar ett tack
till Coop i Hallsberg som sponsrade oss
med detta.
Måndag 6 november: Medlemmarnas
bilder i Kantakrogen. Kvällen utformades som en avslutning av fotokursen
och några av kursdel tagarna visade upp
bilder. 20 deltagare
Medlemsantalet
Senaste rapporten från rikskansliet angav 178 fullbetalande medlemmar. Tillkommer drygt 100 familjemedlemmar.
Ekonomin
Beträffande ekonomin hänvisas till en
särskild berättelse.
Slutord
Vi tackar medlemmarna för visat förtroende under året och önskar föreningen
fortsatt framgång.
Hallsberg den 12 mars 2007

S. 10 september: En vandring på Mun15

Halls bergs Naturskyddsförening
Kontaktpersoner:
Sture Hermansson 0582-135 87
Arne Holmer
0582-407 58
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