Ugglebo
Sällskapet för Naturskydd bildades 18 mars 1934. Då samlades herrarna Oscar
Andersson, Evert Nyqvist, Olle Jonsson, Anton Carlsson, Erik Olsson, Gunnar
Norman, Yngve Holmqvist och Gösta Samuelsson för ett första styrelsemöte vid
Yngve Holmqvist sportstuga Ugglebo invid Spjutbäcken.
Det pågår för närvarande en studiecirkel med anledning av att Sällskapet i år firar 75
år. Under cirkelarbetet föddes idén med att uppmärksamma Sällskapets bildande
med en enkel ceremoni på platsen för tillblivandet, samma datum, 75 år efter det att
den första styrelsen samlats.
En stilla och fin marskväll med några plusgrader i luften var vi sexton personer som
samlats och som följde stigen mot platsen där Yngve Holmqvist sportstuga en gång i
tiden stått. Stugan hade Yngve tillsammans med Hugo Nilsson och andra byggt upp
1929 och den var på cirka 2x3 meter. Idag finns inga spår efter stugan men äldre
dokument har låtit beskriva var den stod.
För att märka ut platsen för framtiden har en skylt med fundament tillverkats, och
som kommer att grävas ned så snart tjälen gått ur marken. Skylten har en bild på
första styrelsen stående vid platsen. Någon ny stuga har inte gjorts men väl en
uggleholk. Holken har snickrats av Patrik Sjölander i lärkträ som lär tåla väder och
vind i åtminstone 50 år. Den har mått lämpliga för kattuggla.
Med gemensamma krafter bar vi stegar, verktyg, holk, skylt och halm att ha i botten
av holken, fram till platsen där Yngves stuga stått. En lämplig gran utsågs och holken
firades upp med rep ca 5 meter och fastgjordes med remmar runt stammen. Ett
stycke bort från där vi var samlade hördes en sparvuggla hoa vilket givetvis får ses
som ett högtidstecken för kvällen. Vi hoppas att det flyttar in någon uggla i holken vi
satte upp för att när det sker har vi ett nytt ”Ugglebo”.
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Patrik förbereder uppsättandet av holken

Några grenar fick avlägsnas

Birger, Ulf T och Lennart

Björn fäster ytterligare en rem runt stammen

På samma plats som första styrelsen 75 år senare den 18 mars 2009

Bengt och Einar har placerat ut skylten med bild på första styrelsen
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