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Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen har bestått av ordförande Ove Lundgren, vice ordförande Jan Olof Snihs,
kassör Ulf Hellman, sekreterare Kiki Rylander, Facebook och hemsidesansvariga Kiki
Rylander och Gunilla Stenkula. Fotograf har varit Eva Wikholm. Styrelsen har haft sex
protokollförda sammanträden under året.

Gröna Sköna Stabbys vision och strategi - Stabbyslätten, rekreation,
friluftsliv och åkerbruk
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 näring, rekreation, motion, träning för
sport och idrott, pedagogiska ändamål samt nöje.
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 motion, rekreation och odling, ska alltså inte bara bevaras utan
utökas.

Fårhagarna
På Jälla Gård kom nya lamm till världen i april. I månadsskiftet maj – juni anlände ett
tjugotal tackor med sina lamm till fårhagarna, sammanlagt 58 djur, en ökning från 2016
med drygt 50 %. Kommunens Kåbo Naturvård har ordnat med vatten åt djuren och
ansvarat för tillsyn under veckorna. På lördagar och söndagar samt vid helger har
medlemmar ur GSS-styrelsen och några volontärer turats om att gå till hagarna en gång
om dagen för att se till djuren. Fåren hade det bra under sommaren, väldigt mycket tack
vare alla besökare som hörde av sig till GSS när problem någon gång uppstod eller
verkade uppkomma. Det har varit mycket uppskattat av både barn och vuxna att kunna
gå in i hagarna och hälsa på fåren. Sista veckan i september flyttade fåren hem till Jälla.

Skidspår
På grund av den milda vintern gick det att åka skidor bara några dagar under året.

Stabbydagen
Årets Stabbydag, i år den 17 september, var åter lyckosam. Aktiviteterna vid Erikskolan
och Stabby prästgård lockade som tidigare många besökare.
Nya populära 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 Sergio Perea Jerez och Anna Löwdin med skulptur
och måleri.
Uppsalatåget fick ställas in på grund av att föraren blev akut sjuk.
Stabbydagen avslutades med ett föredrag av Ingmar Messing, professor vid SLU: ”Ska
Stabbyslätten användas för mat eller bebyggelse – vad säger världen; vad säger
miljöbalken?” I den fullsatta Stabbygården presenterade också bland andra
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna sina visioner för fälten.
Bondkyrko Hembygdsförening och Rickomberga Egnahemsförening är huvudpartners
och god samverkan har skett med kommunen och Sensus studieförbund. Flera andra
föreningar, församlingar, företag och enskilda medverkade med programpunkter.

Media
Stabbydagen har bl.a. uppmärksammats av Luthagsnytt,

Hemsida
www.stabbygarden.com eller https://tinyurl.com/gronaskona

Sociala medier
Gröna Sköna Stabby har en Facebooksida för information och diskussion. För andra året
i rad finns en Årskrönika på facebook/gronaskonastabby

Medlemmar
Gröna Sköna Stabby har under året aktivt värvat medlemmar. Antalet medlemmar har
under året ökat från 282 st till 315 st.

Samarbete med andra föreningar
GSS har samarbetat med andra föreningar, bland andra Bondkyrko Hembygdsförening
och Rickomberga Egnahemsförening.

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

Ekonomisk redogörelse
Vid 2017 års utgång innehöll kassan 2 138,40 kr (1 570,10 kr.)
Totala kostnader för 2017: 5 332,00 kr. (3 348,00 kr.)
( ) = föregående år.
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 2018
Bevaka utredning och beslut om naturreservat i Stabby.
Fortsätta träffa representanter för de politiska partierna angående Stabbyslätten.
Aktivt arbete för ett förnuftigt program för Stabbyslätten.
Skolbyggnadsplaner och detaljplaner i området.
Får i fårhagarna.
Fortsatt utveckling av skidspåret i samarbete med kommunen.
Förbättra ekonomin.
Värva enskilda medlemmar
Agera för att en damm för vattenfåglar utreds.
Sponsring av Uppsalatåget under Stabbydagen.
Vi ska fortsätta att:
* förtydliga och komplettera föreningens grundläggande värderingar
* utveckla föreningens förslag för Stabbyområdet inklusive Stabbyslätten.
* värna om områdets utseende, funktion och betydelse
* särskilt ta hänsyn till slättens unika egenskaper och positiva påverkan på människors
hälsa och välbefinnande.
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