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Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsen har bestått av ordförande Ove Lundgren, vice ordförande Jan Olof Snihs, kassör Ulf Hellman,  

sekreterare Kiki Rylander, Facebook- och webbansvariga Gunilla Stenkula och Eva Forsgren. 

Styrelsen har haft tolv sammanträden under året.                         

 

Gröna Sköna Stabbys vision och strategi 
Föreningen Gröna Sköna Stabby bildades hösten 2002 och har drivit ett framgångsrikt arbete med syfte att 

bevara och utveckla de kvaliteter som finns i området Stabbyskogen och Stabbyslätten. Verksamheten har 

bestått i att på olika sätt uppmärksamma områdets värden och i att bedriva påverkansarbete för att förverkliga 

föreningens syfte. Styrelsen har utformat vision och strategi, vilket lett fram till några prioriteringar i arbetet: 

1. Stabby med skog och slätter bevaras som nu med öppet landskap, äng och åkermark. Skog och slätt 

används för åkerbruk, rekreation, motion, träning för sport och idrott, nöje samt pedagogiska 

ändamål. 

2. Kulturhistoriska värden och naturvärden ska tas till vara.  

3. Det ska finnas en mångfald av rekreationsmöjligheter för en mångfald människor i alla åldrar. 

4. Ökad tillgänglighet i jämförelse med nu – nuvarande möjligheter att nyttja området för t.ex. motion 

ska alltså inte bara bevaras utan utökas.   

 

Stabbyslätten, rekreations- och friluftsområde utan golfbana 
Gröna Sköna Stabby meddelades på försommaren att det inte blir någon golfbana, och att kommunstyrelsen 

fattat beslut om att Stabbyslätten är lämplig för bostadsbyggande. Den 10 maj skrev GSS' styrelse till 

kommunstyrelsen med vädjan om att skjuta upp ett beslut i ärendet och att utarbeta ett nytt förslag till område 

för bostäder som utesluter Stabbyslätten. Med anledning av detta gjordes även ett medialt arbete emot 

bebyggelse på Stabbyfälten. Det blev en publicerad debattartikel samt inslag i lokalradio och lokal-TV. En 

skrivelse lämnades i augusti in till kommunstyrelsen angående kommande översiktsplan. Samtidigt startade 

några av föreningens medlemmar ett upprop för Stabbyslätten, som vid årets slut hade samlat närmare 1000 

underskrifter. GSS bjöd in kommunalråden Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) att förklara situationen 

på Stabbydagen den 18 september.  

 

Fårhagarna                             

Efter ett uppehåll på två år har det i sommar åter gått får i Stabby. Genom kommunens försorg kom tio tackor 

med sina lamm, sammanlagt 28 djur, från Jälla Gård. I oktober togs de hem till gården. Kommunen har 

ordnat med vatten åt djuren och ansvarat för tillsyn under veckorna. På lördagar och söndagar samt vid helger 

har GSS-styrelsen och några volontärer turats om att gå dit en gång om dagen för att se till djuren. Det har 

varit mycket uppskattat av både barn och vuxna att kunna gå in i hagarna och hälsa på fåren. 

 

Skidspår  
På grund av den milda vintern gick det att åka skidor bara ca en vecka under året.    

 

Stabbydagen 
Stabbydagen genomfördes för trettonde gången den 18 september med ett tusental besökare vid de många 

aktiviteterna på olika platser i Stabbyområdet. Kafé och loppis vid Prästgården var som vanligt välbesökta.  

Uppsalatåget körde även i år med fullsatta vagnar i många varv – en populär aktivitet för bland annat barnfamiljer.   

Elever vid Eriksskolan hade ordnat en tipspromenad. Rickomberga Egnahemsförening höll i loppis och 

trädgårdsrådgivning vid Eriksskolan. Nytt för i år var också får i hagarna samt Stabbyhunds aktiviteter i de nya 

hundhagarna. Erik Pelling och Mohamad Hassan drog en rekordstor publik i Stabbygården. 

Bondkyrko Hembygdsförening och Rickomberga Egnahemsförening är huvudpartner. God samverkan har 

skett med kommunen och Sensus studieförbund. – Flera andra föreningar, församlingar, företag och enskilda 

medverkade med programpunkter. 

 



 

Media 
Kommunens byggplaner för Stabbyslätten har kommenterats i press, lokalradio och lokal-TV.   

Stabbydagen har uppmärksammats av Luthagsnytt, UNT och Uppsalatidningen. 

Webbsida  

Föreningens webbsida ligger som en del av Bondkyrko hembygdsförenings hemsida. Där finns information 

om aktiviteter och länkar till sådant som är av intresse för föreningens medlemmar. Snabbare information och 

interaktion återfinns i sociala medier beskrivna nedan.   

Facebook  
Facebookgruppen startad 2002, har under 2016 fungerat allt bättre med ökande antal följare, nya medlemmar 

till föreningen och tillfälliga besökare. I april/maj kom styrelsens information det här året i gång på allvar. De 

första inläggen blev typiska för fortsättningen – ett vardagsfoto om planerad skogsorientering samt politisk 

information via UNT om Stabbyslättens hotade framtid. Många har försett föreningen med idéer, ifrågasatt, 

kompletterat och ställt frågor. Styrelsen har strävat efter att snabbt reagera på inlägg.  En krönika för 2016, 

“Året med Gröna Sköna Stabby” har publicerats. 

 

Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årets slut drygt 280.  

 

Samarbete med andra föreningar 
Gröna Sköna Stabby har haft samarbete med andra föreningar, bland andra Bondkyrko Hembygdsförening, 

Rickomberga Egnahemsförening och Kåbo Golfklubb. 

            

Gröna Sköna Uppsala 
Anna Löwdin har varit Gröna Sköna Stabbys representant i paraplyorganisationen Gröna Sköna Uppsala. 

 

Ekonomisk redogörelse 
Vid 2016 års utgång innehöll kassan 1570,10 kr (2292,10 kr).  

Totala kostnader för 2016 var 3348,00 kr (1331 kr). Föregående års siffror står inom parentes. 

Föreningen är en allmännyttig, ideell förening och är därför inte skattskyldig eller momspliktig. 

Bondkyrko Hembygdsförening har bidragit med lokaler för möten och har upplåtit sin hemsida, vilket 

föreningen är mycket tacksam för. 

  

Verksamhetsplan 2017 
*Fortsatt aktivt arbete för ett förnuftigt program för Stabbyslätten. 

*Sponsring av Uppsalatåget under Stabbydagen. 

*Bevakning av skolbyggnadsplaner och detaljplaner i området.    

*Fortsatt samarbete med Jälla Gård om får till hagarna. 

*Fortsatt utveckling av skidspåret i samarbete med kommunen. 

*Förbättra ekonomin. 

*Värva enskilda medlemmar. 

 

 

Uppsala den 2017-01-24 
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