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ÅRSKRÖNIKA. 2017 MED GRÖNA SKÖNA STABBY 
2017 var vårt Stabby fortfarande grönt och skönt. Inga omvälvande händelser ägde rum, men fortsatt 
gemensamt arbete för att Stabby ska förbli ett populärt, välskött och ursprungligt naturområde. 

Februari 

Föreningen höll årsmöte och dess plan för 2017 presenterades. Föreningen har nu knutit till sig fristående 
experter inom områdena mediakontakter, juridiska frågor, miljöbalken, fauna och flora, buller och 
luftrening. 

April 

Nya lamm kom till världen på Jälla Gård. Vi kunde se fram emot deras ankomst till Stabby fårhagar några 
månader senare. 
Sista april ordnade Rickomberga Egnahemsförening, som traditionen är, Valborgsmässoeld i en av hagarna.  

 
Maj 

Vårbruket kom i gång på åkermarkerna. 



Stabbylyckan fick besök av en representant från kommunen. Hennes uppdrag var att inventera stadens träd 
bland annat hur de mår och vad som behöver åtgärdas. En del i slutstudien blir att sammanfatta hur mycket 
träden renar luften och samlar dagvatten. 

Juni – augusti 

I månadsskiftet maj-juni anlände 58 tackor och lamm till fårhagarna, en ökning från 2016 med c:a 50 %. 
GSS hade ansvaret för tillsynen under helgerna, kommunens Kåbo Naturvård under vardagarna. 

Fåren hade de bra under sommaren, väldigt mycket tack vare alla besökare som hörde av sig till GSS när 
problem uppstod eller verkade uppkomma 

September 

I början av september lämnade Jonas Segersam, kommunalråd (KD) in en motion gällande framtida planer 
för Stabby. Förslaget innebär att delar av Stabby åkermark bebyggs som trädgårdsstad 

Årets Stabbydag, i år den 17 september, var åter lyckosam. Citat från Luthagsnytt. ”Med sina blygsamma 
16 grader gjorde solen /…/ sitt bästa för att värma de många hundra besökarna”. 

Nya inslag för året var Strövtåg i Stabbyskogen med Lisel Hamring, botaniker och naturguide, Stabbyhund 
uppmuntrade till träning både med agilityhinder och rallylydnad. Vid Observatoriet fanns både Sergio 
Perrea Jerez och Anna Löwdin med skulptur och måleri. 

Stabbydagen avslutades med ett föredrag av Ingmar Messing, professor SLU: ”Ska Stabbyslätten användas 
för mat eller bebyggelse – vad säger världen; vad säger miljöbalken?”- I den fullsatta Stabbygården 
presenterade också bland andra Social- och Kristdemokraterna sina visioner för fälten. 

Sista veckan i september flyttade fåren hem till Jälla.  

Oktober 

I uppgifterna för föreningens styrelse ingår givetvis att så långt möjligt var inläst på aktuell forskning och 
debatt. I oktober publicerade vi ett diskussionsinlägg från Tidskriften Arkitektur ”Segregerad stad”. 

November 

Gröna Sköna Stabbys styrelse och ordföranden Bondkyrko Hembygdsförening träffade representanter för 
Miljöpartiet, bland andra Maria Gardfjell för informationsutbyte. 

I november fanns en intensiv diskussion på Stabby Hunds facebooksida om huruvida hundar fick vara lösa i 
fårhagarna, när fåren inte är där. Naturstrateg Åsa Hedin, Uppsala kommun informerade om att det är 
tillåtet om hundägare/hundrastare har kontroll på sin hundar. ”Allemansrätten och kommunen lokala 
ordningsföreskrifter och lagen om tillsyn över hundar och katter gäller.” 

December 

Organisationen Stabby Hund upphörde efter många och framgångsrika år. Hundägare i Stabby prövar 
alternativa former. 
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