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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022 

Styrelsen har bestått av: 
Ledningsgrupp: Britt Eklöf, Kristina Liljegren och Yvonne Persson  
Kassör: Harry Gustafsson 
Sekreterare: Britt Eklöf och Laila Jensen 
Ledamöter: Ingalill Teljå, Kristina Liljegren, Brita Westergren, Åke Teljå, Åke Nilsson och 
Kent Wahlstedt. 
 
 
ÅRSMÖTET 

Årsmötet ägde rum den 11mars i Hyresgästföreningens lokal, Sturegatan 8. 
Vid detta tillfälle visade Lasse Borgström bilder och berättade om en resa i nordliga Norden 
och från en gruva i bergslagen. 12 deltagare 
 
 
STYRELSEMÖTEN 
8 styrelsemöten har ägt rum. 
3/3  hos Britt Eklöf 
29/3    vid Ekenäs 
27/4    vid Ekenäs 
1/6    vid Ekenäs 
7/9   vid Ekenäs 
13/10  vid Ekenäs 
3/11  i Studiefrämjandets lokaler 
8/12  i Studiefrämjandets lokaler 
 
 
MÅNADSMÖTEN 
6/4  Äggsexa vid Ekenäs. 12 delt 
10/5   5/10 Månadsmöte Vätternvatten. 16 delt 
11/2   2/11 Månadsmöte med Anna Eklund. 10 delt 
7/1     7/12     Månadsmöte. Åke Teljå föreläsning om vatten. 11 delt 
 
 
UTFLYKTER 
24/4   Tomta Hagar. 12 delt (3 fr Kumla) 
8/5  Tjälvesta, vandring Snavlunda ängar. 10 delt (5 fr Kumla) 
14/5  Vårvandring Ekenäs. 7 delt 
22/5  Fjärilslandskapet i N Mossby.18 delt (4 fr Kumla) 
28/5   Småkrypsspaning vid Lundby äng, Viby. 7 delt. 
5-6/6 Naturnatten, vandring Lundby äng vid Vibysjön. 21 del (5 fr Kumla) 
14/6 Studiebesök på skogsplantskolan Vibytorp, Hallsberg. 18 delt (3 fr Kumla) 
29/6   Besök nya dammen Säbylund. 7 delt (2 fr Kumla) 
3/7    Besök Rockeby naturreservat. 3 delt. fr Kumla 
20/8   Invigning av nytt naturreservat Stora Kortorp. 8 delt (2 fr Kumla) 



                                                        
 
24/8   Besök Svennevads kyrka och metning i Svennevads å. 5 delt (3 fr Kumla) 
1/9   Studiebesök på SAKAB. 7 delt (1 fr Kumla) 
11/9  Svamputflykt med Hallsbergs-kretsen. 2 delt fr Kumla 
16/9  Resa i Noratrakten men Handla-miljövänligtgruppen. 7 delt. 
24/9 Tranor och gäss vid Kvismaren. 17 delt 7( fr Kumla) 
2/10 Rune Torstensson, Naturnära skogsbruk, Bulltorp. 22 delt (7 fr Kumla) 
14-15/10 Rosenbergsdagarna. 3 delt fr Kumla 
19/10 Besök Igeln. 5 delt fr Kumla 
30/10 Besök Fiskarn’ med å-cirkeln. 6 delt 
20/11 Kantakrogen, Hallsberg visade tilder. 4 delt fr Kumla 

 

ARBETSTRÄFFAR OCH ÖVRIGA MÖTEN’ 
12/3  Ugglekväll i Herrfallsäng tillsammans med Hallsbergs förening. 40 delt 
23/3  Röjning i Säbylundsskogen. 6 delt 
6/4  Föreningsträff med kommun på biblioteket i Kumla, Yvonne deltog 
7/4  Möte Handla miljövänligt-gruppen, planering för vår-och höstprogram. 3 delt. 
4/5  Vårstädning Ekenäs. 7 delt  
11/5  Röjning i Säbylundsparken, ägaren Anders Sjölinder medbjuden. OK till   
 förslag med nya skyltar vid ingången till parken och vid olika trädslag i parken  
 (Kent) i övrigt fortsätta som tidigare. 11 delt 
18/5  Arbete Ekenäs, rensa grusgångar. 3 delt 
26/5  Ekenäs, diverse arbete. 7 delt 
27/5  Inventering backsippor i Kumla. 5 delt 
30/5  Ekenäs slåtter. 
8/6  Grillning och arbetsträff i Ekenäs, 6 delt 
15/6  Arbetsträff i Ekenäs. 6 delt 
22/6  Picknick i Ekenäs (midsommarfirande).11 delt 
6/7  Artbetsträff i Ekenäs i stället. 5 delt 
13/7  Arbetsträff i Ekenäs. 6 delt 
18/7  Arbetsträff i Ekenäs, uppsättning av nya skyltar. 2 delt 
20/7  Onsdagsträff Ekenäs, korvgrillning. 6 delt 
22/7  Slåtter vid Ekenäs med efterföljande sillsexa. 8 delt 
 
3/8  Planeringsmöte i Ekenäs inför 75-årsfirandet. 8 deltagare 
10/8  Onsdagsträff Ekenäs, förberedelser för 75-årsfesten. 6 delt 
13/8  75-årfirandet av föreningen i Ekenäs. 44 delt 
17/8  Arbetsträff i Ekenäs, tillagning av soppa i nya soppgrytan. 6 delt 
31/8  Onsdagsträff i Ekenäs. 6 delt 
14/9  Arbetsträff, Ekenäs. 2 delt 
21/9  Surströmmingskväll i Ekenäs. 8 delt 
28/9  Röjning i Säbylundsparken. 5 delt 
28/9  Skaldjurskväll i Ekenäs. 7 delt 
 4/10  Städning av stugan i Ekenäs. 8 delt 
 8/12  Grötfest i Ekenäs. 13 delt. 
 
 



                                                        
 
DELTAGARE I KURSER, KONFERENSER OCH MÖTEN 
¾  Länsstämma SNF på Berga Gård 8 delt fr Kumla  
7/4  Möte med slamgrupp i Skebäck, Åke T deltog 
11/4  Årsmöte Möjligheternas Växthus, Yvonne och Ingalill deltog 
22/4  Möte med Hjälmarens Vattenvårdsförbund på Sveas. Åke T och Britt träffade 

Anna Eklund, vattensamordnare, för att diskutera vattenfrågor.  
 3/5  Möte med Anna Eklund, Hjälmarens Vattenvårdsförbund, i Kvarntorp. 
18/5  Hopajola årsmöte. 3 delt fr Kumla. 
23/5  Årsmöte Hjälmarens Vattenvårdsförbund i Julita. Åke T och Britt deltog. 
1/10  Verksamhetskonferens i Uskavi, i Länsförbundets regi. 1 delt fr Kumla. 
15/10  Möte med Sanna Henriksson, ny på Studiefrämjandet 
11/10  Föreläsning på Kumla bibliotek i samband med Miljövänliga Veckan, i 

samarbete med Naturskyddsföreningen & Studiefrämjandet, Ulrika Linder om 
sopsortering, ca 25 delt. 

21/10  Möte med repr för Studiefrämjandet, Sanna Henriksson och från SNF Örebro/ 
              Värmland, David Johansson. 3 delt fr Kumla. 
17/11  Hjälmaredagen.30 delt (8 fr Kumla) 
24/11  Växthuset, möte. 1 delt fr Kumla ) 
 
 
FÖRENINGENS 75-ÅRSJUBILEEUM 

Jubileum för  

det fortsatta naturskyddet 
Trädgårdsfest när Kumla Naturskyddsförening firade 75 år 

  

Kumla Naturskyddsförening firade på lördagen den 13/8 75-årsjubileum med en trädgårdsfest 
där fortsatt värnande om den biologiska mångfalden poängterades.  

 

 

Klubbstugan var lördagens utflyktsmål för naturskyddarna 
Egentligen fyllde föreningen redan förra året men en pandemi 
kom i vägen. Nu samlades cirka 45 personer vid föreningens  



                                                        
 
klubbstuga, Ekenäs. Föreningens förre ordförande och nestor, Åke Teljå, hälsade alla varmt 
välkomna och vände sig särskilt till vänföreningen i Hallsberg, med vilken Kumlaföreningen 
har ett särdeles gott samarbete. Efter mingel bjöds till bords och det serverades pita-bröd fyllt 
med rökt lax och grönsaker samt rotfrukter tillagade på Muurikka. Till det bjöds en god sås 
och så förstås dryck. Solen sken och värmen hölls någorlunda i schack av trädens skugga. 
Bättre tur med vädret kunde man inte önska! 

Vid kaffe och kaka gav Åke Teljå en bakgrund till föreningens bildande, från början Kumla 
Biologiska Förening, till så småningom en krets i Naturskyddsföreningen. Under åren har den 
biologiska mångfalden funnits som riktmärke i föreningen. Detta inte minst aktuellt i dag med 
den otäcka utplåningen av arter som pågår! Här menar Åke Teljå att föreningen har haft och 
har en viktig roll att spela. 

 
                                Foto: Frank Tholfsson 

FRI BOSTAD FÖR KRYPEN 

Ett välkommet bidrag till detta blev gåvan som Hallsbergsföreningen skänkte: Två 
insektshotell att hänga på stugväggen och en större, hemmatillverkad, stock med borrade hål 
och med tjusig inskription att placera ut med erbjudande om fri bostad för kommande 
generationer av små kryp. 

Efter föreningens 75 år av lyckosam verksamhet i naturens tjänst uttryckte Åke Teljå en 
förhoppning om att föreningen under de kommande 75 åren ska fortsätta arbetet för den 
biologiska mångfalden. Bättre kunde det inte vara sagt och efter tack av nöjda kalasdeltagare 
skildes man åt. 

 
HANDLA MILJÖVÄNLIGT GRUPPEN 
2/6 En grupp 14 personer åkte till Kinnekulleområdet för att besöka Munkängana 

och njuta av ramslök i blomning. Gruppen besökte även Falkängens 
hantverksby, Rapsodine som säljer rapsoljeprodukter och Lugnås charkuteri. 

27/8 Deltog 2 personer i gruppen på uppstartsmöte inför Miljövänliga Veckan.  



                                                        
 
16/9 Besökte en grupp om 10 personer ekologiska gårdar och butiker i norra delen av 

Örebro län, bl a en getfarm/ostfabrik, gård med lamm och försäljning av skinn 
mm samt Snickar-Ola, Rinkaby som tillverkar fint trähantverk.  

1-9/10 Miljövänliga Veckan med tema ”Byt till eko” – ekologisk frukost. Gruppen 
iordningställde en utställning som visades på Kumla Bibliotek. Pressmeddelande 
gick ut till alla lokala medier i länet. 

11/10 Föreläsning på Kumla bibliotek med Ulrika Linder som berättade om sin bok, 
”Återvinningscentralen”, sopsortering och sophistoria. Föreläsningen skedde i 
samarbete med biblioteket. 

 
 
STUDIECIRKLAR 
Å-cirkeln 2022 
Under året har vi besökt nya dammen som ännu inte riktigt är färdigställd på gränsen till 
gamla Mosjön. 
Vi gjorde två fisketurer för att studera olika fiskarter och miljön kring dessa, dels vid 
Kvismare kanal och dels vid ån mellan Lillsjön och Sottern. 
Under sommaren besöktes också dammarna vid Säbylunds grusgrop för att titta på insekter 
och vattenväxter. 
Slutligen besöktes under hösten fiskaren Hans Johansson i Göksholm för att studera en del 
fiskarter som inte är så vanliga vid normalt fiske, såsom ruda, lake och sutare. Han redogjorde 
också för det fasta fisket med bottengarn och hur det fungerade. Vi tittade också på en modell 
av sådant fast fiske. 
 
 
BESVARADE SKRIVELSER UNDER ÅRET 
Inga skrivelser har besvarats under året. 
 
 
EKENÄS. 
Under vintern har det skett fågelmatning med solrosfrön, havre, talgbollar och späck. Det har 
varit mycket fåglar. 
Under våren har 3 medlemmar slåttrat delvis på baksidan av huset. 
Vårvandring gjordes en tidig morgon. 
Vårstädning ägde rum med utställning av trädgårdsmöbler, städning inomhus och rengöring 
av fågelbord. 
Vid midsommarens picknick klädde vi även en midsommarstång med lite annorlunda inslag 
eftersom den vanliga blomningen var över. 
Slåtter med sillunch. 
Firande av förenings 75-års jubileum. 
Under sommar har renovering av källaren gjorts. 
Öppet hus under tiden maj-september på onsdagar. 
Höstslåtter med städning utomhus, plockat undan möbler och satt upp fågelborden. 
Under året har det rensats i rabatter och planterats nya lökar och blommor. 
Det har även varit musselsoppekväll med skaldjur, surströmmingskväll samt grötfest. 
 
 



                                                        
 
IGELN 
Vårutflykten blev inställd p.g.a. snöfall. 
På hösten var vi 3 medlemmar upp och bytte presenning på båten samt städade vid tornet. 
 
 
BJÖRKA LERTAG 
Inget särskilt har hänt. 
 
 
SAMARBETEN 
Vårt samarbete med Studiefrämjandet har varit gott under året. Sanna Henriksson, ny på 
Studiefrämjandet. Sanna är ansvarig för samarbete och kommunikation för föreningar i 
allmänhet i Örebro län. Sanna har besökt Kumlaföreningen och även hållit kursen 
Grundutbildning för ledare där styrelsen deltog. 
 
Vi har i likhet med tidigare år haft ett mycket gott samarbete med Hallsbergs 
Naturskyddsförening när det gäller hela vår verksamhet och det hoppas vi på att så kommer 
det att vara även i framtiden. 
 
Naturligtvis har vi också samarbete med vårt länsförbund. Även där finns en ny medarbetare 
David Johansson, verksamhetsutvecklare, fotograf, filmare, framtidsstrateg. David har också 
besökt Kumlaföreningen. 
 
Föreningen hade en träff med kommunens tjänstemän gällande naturskyddet i Kumla. 
 
 
INVESTERINGAR 
Ekenäs – genom det extra verksamhetsbidraget som föreningen erhöll under året har vi kunnat 
genomföra följande investeringar vid Ekenäs. Den gamla matkällaren under torpet har 
renoverats. Investeringen innebar att vi kan inte bara under vintern förvara rotfrukter m m 
utan att vi även kan använda källaren som ett ”kylskåp” under sommarhalvåret. Investeringen 
gick på ca 15 000 kr.  
 
Dessutom har till Ekenäs kompletterats köksutrustning med kittel, stor kaffepanna, 2 
kastruller, ny värmeplatta och trangiakök. Denna investering uppgår till 2 300 kr.  
 
Övriga investeringar - tillsammans med Hallsbergs naturskyddsförening har vi inköpt en 
projektor. Investeringen för vår del uppgår till 2 600 kr (motsvarande 50 % av värdet på 
investeringen).  
 
 
MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar i dagsläget är ca 290. 
 
 
 
 



                                                        
 
EKONOMI 
Ekonomin är god, se särskilt årsbokslut. 
 
 
 
 
 
 
 
Kumla den 19 februari, 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åke Teljå   Åke Nilsson            Kent Wahlstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Britt Eklöf   Ingalill Teljå          Yvonne Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brita Westergren Kristina Liljegren Laila Jensen 


