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VERKSAMHETSBERÄTTELSE   FÖR  2018 
 
Styrelsen har bestått av:              ordf  Åke Teljå 
vice ordf  Åke Nilsson                kassör Harry Gustafsson 
sekr  Britt Eklöf                          ledamot Yvonne Persson 
utbildningsled  Ingalill Teljå      ledamot Brita Westergren 
ledamot Kristina Liljegren 
 
Styrelsemöten har varit sju. 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 2 febr i Hyresgästföreningens lokal i Kvarnparken. 
Ingela Wallin berättade om sin resa med Hurtigrutten. Yngve Alm avtackades 
och Kristina Liljegren invaldes i styrelsen. 31 delt. 
 
Månadsmöten 
2018.03.07 Två tjänstemän från länsstyrelsen redogjorde för rovdjursför- 
                      valtningen i länet. 18 delt. 
2018.04.04 Äggsexa i Ekenäs. 11 delt. 
2018.10.03 Rebecka Le Moine från riks redogjorde om Biologisk mångfald. 
                      21 delt. 
2018.11.07    Östernärkes Naturvårdsförening gästades oss. Kumla- och   
                      Hallsbergsföreningarna informerade om verksamheten. 20 delt 
                      från alla tre föreningarna tillsammans. 
2018.12.05 Lotta Sartz, Örebro universitet föreläste om omhändertagande av 

gruvavfall. 16 delt. 
 

Utflykter 
2018.03.17 Uggleutflykt med Hallbergsföreningen. Samling ägde rum i     
                      Herrfallsäng, där de olika ugglelätena hördes på band. Därefter  
                      gick vi ut i ängen och lyssnade. Sedan fortsatte vi per bil till 
                      Hälla och Skogaholm, där lyssnadet fortsatte, innan vi slutligen 
                      hamnade i Skålereservatet. Där eldade vi en brasa, grillade korv  
                      och åt matsäck. Tyvärr hördes inga ugglor.  
2018.04.08 Vårmorgon vid sjön Igeln. Såg och/eller hörde ormvråk, brun 

kärrhök, grågäss, tranor, sångsvan, skogsduva. Vi eldade brasa, 
grillade korv och åt matsäck. 14 delt. 

2018.04.14 Vårpromenad i Hallsbergs Vattenekopark. Såg sångsvan, knipa,  
                      grågås, bofink, koltrast, björktrast, gråhäger, tofsvipa. Åt matsäck 
                      vid stora dammen. 23 delt + 4 småbarn, 2 delt från Kumla. 
2018.05.06     Utflykt till NR Olles hage. Men först gick vi ned på  Kumla kyr- 
                      kogård och såg desmeknopp, innan vi fortsatte mot Asker. Gick 
                      ca 2 km i sakta mak i fd hagen och såg då mindre hackspett, gök, 
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                      lövsångare, grönsångare och tosteblåvinge, aurorafjäril, sippsvamp  
                      samt gullpudra. En del grillade korv och alla åt matsäck. 19 delt  
                      från 3 föreningar. 
2018.06.09    Promenad efter Hjortkvarnsån med guiden Kennert Allansson. Vi   
                     gick första etappen. Åt matsäck. Sedan åkte vi bil  och gick sista 
                     etappen fram till åns utlopp i sjön Avern. Såg många flick- och 
                     jungfrusländor, mindre hackspett med ungar, många dovhjortar. 
                     Vid sjön sågs vårärt, liljkonvalj, stenbär  och skogsfibbla samt  
                     vattenspindel. 24 delt totalt varav 8 från Kumla. Utflykten ingick i 
                     Vattencirkeln.  
 2018.05.19  Tidig morgonpromenad   i Säbylundsområdet, Djurskogen och 
                     Engelska parken. Såg tvåblad, vildtulpan, många violer och 
                     liljekonvaljer samt trädgårdssångare, lövsångare, svarthätta,  
                     trädpiplärka, sädesärla, törnskata, större hackspett, bofink, kol-   
                     trast, 3 rådjur, 2 harar. Åt matsäck i trädgården. 10 delt. 
2018.05.26 Utflykt med Hallsbergsföreningen till Latorp. Vi gick först runt i 
                     resterna av det gamla alunskifferbrottet under ledning av guiden  
                     Jörgen Stenlund. Sedan fortsatte vi upp till blomsterängarna i  
                     reservatet, där  bl a sågs ormtunga, klasefibbla, guckusko. 14 delt  
                     varav 6 från Kumla. 
2018.06.05 Naturnatta vid Ögonakällan/Finnakällan, Östansjö. Samarrange- 
                     mang med Hopajola.  Historisk föreläsning om källor på platsen 
                     av Göran Thuvander. Hardemo Spelmanskapell spelade. Botanisk 
                     vandring med Arne och Sture, då vi såg gullpudra, spindel- 
                    blomster, ögonpyrola, bäckveronika, källarv. Gamla tävlingslekar 
                    övades. Matsäck intogs. Ca 60 delt varav 8 från Kumlakretsen. 
2018.06.16 Försommarpromenad i Vattenekoparken, Hallsberg. Studerade hur 
                    långt växtligheten kommit  och vilka arter. 10 delt varav 1 från 
                    Kumla. 
2018.06.30 Besökte Bölets ängars NR i norra Västergötland och den märkliga 

geologin med gamla gruvhål, där tidigare brutits mangan. Stora 
bestånd av spenört, brudsporre, vildlin, jungfrulin, darrgräs, 
guckosko, tvåblad, bergmynta, borsttistel, tibast och lundelm. 

                    Av fjärilsarter sågs sorgmantel, ängspärlemorfjäril, aspfjäril och 
                    skogsnätfjäril. Till sist gjorde vi en avstickare till Bölskullen och  
                    några besteg kullen. På hemvägen stannade vi i Klangahamn och 
                    köpte färsk fisk. 10 delt. 
2018.08.18 Studerade nattflygare i Vattenekoparken i Hallsberg. Hallsbergarna  

använde sig av UV-lampa och ultraljuddetektor för att upptäcka 
fladdermössen och nattfjärilarna. Det började regna. Några 
nattfjärilar syntes till och också fladdermöss sågs. 7-8 delt, dock 
ingen från Kumla. 

2018.09.08 Svamputflykt till Stocksätterskogens NR i Hallsberg. Vi hittade  
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                    svamp, trots sommartorkan. Åt matsäck på logen. Småregnigt 
                    under kvällen. Svamp-Hasse bestämde arterna inne på Hembygd-   
                    föreningens gamla loge i Verners Backe. Småregnigt under kvällen.  
                    20 delt varav 4 från Kumla. 
2018.09.23 Vandring runt södra Dovrasjöns NR. Vi hittade blomkålssvamp,  

karl-johan och mycket av murklan biskopsmössa. En väldigt vacker 
och solig höstdag. 20 delt varav 8 från Kumla. 
 

Arbetsträffar och övriga möten 
2018.04.18 Vårstädning i Ekenäs såväl inom- som utomhus. Vitsippor, lungört  
                    hade börjat blomma och påskliljorna stod i knopp. Bofink och kol- 
                    trast hördes. Vi fikade ute. 8 delt. 
2018.04.25  Röjning i Säbylundsparken, 12 delt. 
2018.07.27  Slåtter vid Ekenäs. Den gick som en dans och tog ca 2 tim.  Vädret 
                    var perfekt. Åt sedan sillunch. 8 delt.  
2018.08.24  Surströmmingsfest i Herrfallsängstugan. 8 delt.   
2018.09.29  Höstslåtter vid Ekenäs. Städning inomhus. 10 delt. 
2018.11.17  Röjning och eldning i Säbylundsparken. 11 delt. 
2018.11.18  Hallsbergsföreningens medlemmar visade bilder i Kantakrogen. Åt 
                    pumpakaka. 17 delt varav 3 från Kumla.   
 
Deltagare i möten, kurser och konferenser. 
 2018.03.15     Ordf på slamgruppsmöte i Örebro. 
2018.03.20 Årsmöte i Växthuset. 2 från föreningen. 
2018.03.21 Hallsbergsföreningens årsmöte. Valdemar Andersson visade 

bilder på fåglar. 5 delt från Kumla av totalt ca 40. 
2018.04.18 Ordf  på naturvårdsmöte hos kommunen i Stadshuset. 

.2018.04.21    Årsmöte i länsförbundet i Hasselfors. Lunch. Lisa Karlsson valdes  
                       till ny ordf. Utflykt till Skagershultmossens nya fågeltorn. 5 delt 
                       från Kumla. 
 2018.05.16    Hopajolas årsmöte i Naturens hus i Örebro. Leif Bertilsson  av- 
                       gick, Tomas Bergkvist invaldes i styrelsen. Fick soppa och 
                       smörgås. Tomas B berättade om planerna för byggande av nytt  
                       Naturum i samband med en mindre rundvandring. 3 delt  
                       från Kumla. 
2018.05.31     Årsmöte i Hjälmarens vattenvårdsförbund. Rundvandring i  
                       Skebäcks reningsverk, 2 delt från Kumla.. 
2018.09.12     Vi besökte Idrottsparkens koloniförening efter inbjudan från dem. 
                       De ville diskutera områdets framtidsutsikter, eftersom kommunen  
                       vill bebygga området. Vi gick runt och besåg alla grödor, Fick  
                       gott fika, 8 delt. 
2018.09.20     Naturvårdsmöte med  kommunens tjänstemän i Stadshuset. 
                       2 delt. 
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2018.09.26    Arkeologidag i Viby med  Martin Edlund. Gamla järnålders- 
                      gravar studerades i samband med vägbyggnation, 7 delt från 
                      Kumla. 
2018.10.18    Ordf  på slamgruppsmöte i Kumla. 
2018.10.30    Studiebesök på Karros gamla, men nyrenoverade biologiska 
                      museum, med deltagare från Kumla, Hallsberg och Östernärke- 
                      föreningarna. Ca 30-tal delt. 
2018.11.05    Naturvårdsmöte hos kommunen i Stadshuset angående Lertaget,  
                      2 delt.  
2018.11.10    Länskonferens i Sandvad, Asker. Totalt ca 30 varav 3 från Kumla. 
2018.11.27    Hjälmaredagen i Rosängen, Örebro. Tema för dagen var att göra  
                      vattenplaner, 2 delt. 
 
Studiecirklar 
Studiecirkel om vatten har fortsatt under året – Ån 28, med följande program. 
Vi besökte Överstabäcken i maj och tittade på livet i bäcken, håvade efter 
insekter och tittade på floran. 
Vid samma tillfälle tittade vi även på fiskarna i den lilla dammen på Hallsbergs 
kyrkogård (rudor och guldfisk). 
Utflykt till Hjortkvarnsån ingick i det normala utflyktsprogrammet. 
I juni fortsatte vi upptäktsfärden från föregående år efter Svennevadsån med 
början i Skogaholm och avslutning vid Brevens Bruks kraftstation och 
Knipphammaren. 
I juli gjorde vi ett provfiske (genom att meta) vid bron vid Kvismaren. Ganska 
dåligt resultat men några mindre fiskar fick vi upp. 
Under augusti besöktes sjön Öljaren med omnejd för att informera oss om den  
”uppsugning” av fosfor som eventuellt kommer i gång de närmaste åren samt 
besökte även kalkbrottet, Gimmersta, Julita kyrka, Aspån, Fogelstad skolan samt 
avslutade genom besök i Julita på slottet mm. På hemvägen skulle vi titta på 
Öljarens utlopp i Hjälmaren, men det var svårt att komma åt. 
I snitt var vi  9 deltagare i cirkeln. 
Under hösten har vi påbörjat en ny cirkel för att överföra diabilder till data-
media från föreningens utfärder mm. 
Vi började med Brors bilder från Lertaget. 
Vi sammanträffades 5 gånger under hösten med 4 deltagare. Cirkeln fortsätter 
under 2019, våren och hösten 2019. 
 
Handla miljövänligt 
5 maj var det vårmarknad i kommunens Växthus.Vi informerade med foldrar 
och infomaterial om miljömärkta varor, hygienartiklar, guideprogram, natur-
servat mm. ”Testa Dig själv på växter” blev populär. Vi hade insamlat 12 arter 
av vanliga och några ovanliga blommor, som fick beskådas. 4 medv från före- 
ningen. 
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22 sept var det höstmarknad i Växthuset. 
Denna gång hade vi ”Testa Dig själv på dagfjärilar” med fotobilder på våra 
vanliga fjärilar. Den blev också populär och drog folk. Vi informerade också om 
årets tema i Miljövänliga veckan (v 40), som var ”Fixa grejen”, ta vara på det 
Du redan har med råd om att begränsa Din konsumtion. 5 medv från förenigen. 
 
Miljövänliga veckans tema var alltså ”Fixa grejen”, om vilket vi gjorde en 
utställning på biblioteket. Infomaterial fanns hur Du kan låna, hyra, laga, 
reparera Dina kläder, skor och andra saker samt köpa Second hand. Upplysning 
fanns var vi i Kumla kan anlita företag, som lagar och reparerar. Även 
information om hur vi tar bort fläckar med miljövänliga medel fanns med. 
Exempel på redesignade kläder var utställda. 
 
Biologiska händelser i Kumla under året. 
Under sommaren uppehöll sig turturduva i Kumla.  
Kumlasjön tappades för att bli av med spegelkarp, som olovligen hade 
inplanterats i sjön och förökat sig. Karpen överfördes till damm i norra delen av 
länet. 
Sommaren 2018 var mycket torr. 
Äntligen har kommunen erhållit LONA-bidrag för åtgärder vid NR Björka 
lertag. Blir färdigt under våren 2019. 
Ytterligare bidrag har erhållits för dammar i anslutning till Naturskolan vid 
Lugnet. Kommer också att bli klara 2019. 
Arbeten pågår vid Kumla avloppsreningsverk för att få kväverening i verket. 
Skall vara klart 2021.  
 
Floran i Kumla 
Tyvärr blev även denna sommar mycket torr och nederbördsfattig, varför 
växtligheten totalt blev mindre, när det gäller backsipporna och även andra 
omtåliga arter. Ängsnycklarna och spåtistlarna i Hällabrottet syntes inte till alls 
och knölvialen efter cykelvägen mot Sannahed blommade mindre än vanligt. 
Inrapportering till Naturens Kalender har fortsatt. 
 
Igeln 
Gallring av skogen på nerfartsstigen till fågeltornet har skett av Sveaskog. 
Tranor och sångsvan har häckat. 
Lodjur har besökt tornet och varit uppe i det också, vilket har konstaterats på 
spårstämplar. 
 
Ekenäs 
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Slåtter har skett i juni och september. Vid sommarslåttern bjöd föreningen på 
sillunch. Under vintersäsongen har fågelmatning gjorts med solrosfrö, havre och 
talgbollar.  
På hösten var det sotning samt brandskyddskontroll. 
Sedvanlig grötfest ägde rum i december. 
 
Samarbete med kommunen. 
Ordf m fl medlemmar har deltagit i möten på Stadshuset ett flertal gånger, då 
naturvård inom kommunen dryftats med kommunens tjänstemän inom 
Miljöförvaltning och Kultur och Fritid. 
Föreningen har även deltagit i ett par möten under året om förenings- 
verksamheten i kommunen. 
 
Kommunens översiktplan 
Föreningen har tagit del av kommunens översiktplan fram till 2040. 
I vårt svar till kommunen har vi ställt oss kritiska till flera delar av planen bl a. 
_   Planerat industriområde i södra Kumla 
_   Beräkning av befolkningstillväxten 
_   Bebyggelse på grönområden, skog och åkermark 
_   Bebyggelse på idrottsplatsen samt industriområdet vid gamla Multek 
_   Bebyggelse i Kumlaby 
Vår slutsats blir att planen bör göras om och med en realistisk befolk- 
ningstillväxt under tiden fram till 2040. 
 
Samarbete med Hallsbergskretsen. 
Ett mycket gott samarbete med Hallsbergarna har skett under året med 
gemensamt program, olika möten, utflykter och studiecirklar. 
 
Studiefrämjandet. 
Vi har haft ett gott samarbete med Studiefrämjandet i Kumla under året. De har   
även i år ställt upp med ekonomiska bidrag till vår verksamhet.  
 
Länsförbundet. 
Under året  har Åke Teljå varit revisor såväl i länsförbundet som Hopajola. 
Britt Eklöf  har varit styrelseledamot i Hopajola. 
 
Medlemmar. 
Under året avled vår gamla medlem Barbro Gunnarsson. Även den sista 
personen i den styrelse som bildade föreningen 1946, nämligen professorn i 
zoologi och mycket känd fågelskådare, Anders Enemar uppvuxen i Brånsta 
avled under 2018.  Han blev 94 år. 
Medlemsantalet är vid årsskiftet ca 350 medlemmar inkl familjemedlemmar. 
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Ekonomisk redovisning. 
Balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse utdelas under årsmötet. 
Föreningens ekonomi är god. 
 
 
Kumla den 16 januari 2019 
 
 
 
Åke Teljå                      Åke Nilsson              Harry Gustafsson 
Ordf                             
 
 
Britt Eklöf                    Ingalill Teljå              Yvonne Persson 
 
 
Brita Westergren          Kristina Liljegren 
                               
 
                                                                                                                                                                                                                              

 
 


