
 

STYRELSEN I VAXHOLMSKRETSEN 
Jan Holmbäck, ordförande 070-719 22 00 

jan.holmback@sumit.se 
Ann Charlott Redman, vice ordförande 541 750 09 

anne-charlotte.redman@karolinska.se 
Marianne Hauge Granqvist, sekreterare 076-102 9323 

mhg@mr-support.com 
Monika Kotva, kassör 

monika.kotva@gmail.com 
Chris Druid 541 335 82 

chris.druid@gmail.com 
Inga Bäckström 541 318 39 

inga.back@spray.se 
Hans Scheck 

hans-otto.scheck@nsn.com 
Leif Ljungberg, suppleant 541 37 248 

leif.ljungberg@telia.com 
Birger Pettersen, suppleant 541 325 87 

birger.pettersen@gmail.com 
Jörgen Bäckström, suppleant 541 321 34 

jbm.vaxholm@spray.se  
 
Öppna styrelsemöten 21/8, 19/9, 16/10, 21/11, 13/12 och 
9/1 2018, samtliga med drop-in 18.15-18.30 på Hamngatan 
50. Ändringar förekommer så kolla hemsidan, vårt 
elektroniska nyhetsbrev eller ring någon i styrelsen. 

 
 

Stämmer dina uppgifter? 
Utskicket av detta program baseras på uppgifter i 
Naturskyddsföreningens centrala medlemsregister. Vi är 
medvetna om att det finns en del fel i detta och har försökt 
rätta till dem som vi har upptäckt. Detta kan också gälla det 
elektroniska nyhetsbrevet som utkommer ungefär en gång i 
månaden och innehåller tips om aktiviteter samt information 
om miljöfrågor i Vaxholm. Om du t ex saknar nyhetsbrevet 
eller inte får programmet i brevlådan är vi tacksamma om du 
hör av dig. Det går förstås också bra att välja bort det tryckta 
programmet om du inte vill ha det i pappersform. Skicka ett 
mejl till medlem@naturskyddsforeningen.se eller till 
jan.holmback@sumit.se.  
Du kan också hitta mer information och anmäla dig till vårt 
nyhetsbrev på 
vaxholm.naturskyddsforeningen.se 

 
 

S
V

E
R

IG
E

 

P
O

R
T

O
 B

E
T

A
LT

 

P
O

R
T

 P
A

Y
É

 

  

B
 

F
Ö

R
E

N
IN

G
S

B
R

E
V

 

    

   

A
vs

: 
N

at
ur

sk
yd

ds
fö

re
ni

ng
en

 i 
V

ax
ho

lm
 

c/
o 

A
nn

 C
ha

rl
ot

t 
R

ed
m

an
 

So
ld

at
ga

ta
n 

29
B

 
18

5 
34

  V
ax

ho
lm

 

  

 
 

Vaxholms Natur 
Hösten 2017 

 

 

 
 
Hej Naturvän, 
Inför folkomröstningen om Norrberget på söndag kan det 
vara läge att fundera på vad en exploatering betyder för 
miljön. I kommunens egen miljöbedömning konstateras 
följande effekter: 
- Växt- och djurlivet kommer att reduceras. 
- Ekosystemtjänsternas funktioner minskar 
- Ökad trafik medför höjda halter av växthusgaser samt 
ökande bullernivåer, och föroreningar till luft och vatten kan 
uppstå. 
- Ökad hårdgjord yta påverkar flöden av dagvatten och kan 
leda till erosion och förorening av Norra Vaxholmsfjärden. 

Dessutom innebär rivning och nybyggnation att man 
bygger upp en klimatskuld för flera decennier framåt. En 
annan aspekt är den bristande reningen hos Blynäsverket som 
innebär att Norra Vaxholmsfjärden belastas med ofull-
ständigt renat avloppsvatten från den ökande befolkningen. 
Vaxholm har ett åtagande enligt vattendirektivet att 
genomföra åtgärder för förbättring av vattenkvaliteten, men 
utvecklingen i Norra Vaxholmsfjärden och Kodjupet går åt 
fel håll. 

Naturskyddsföreningen rekommenderar därför ett µ1(-µ�
i folkomröstnignen den 10 september. 

Naturhälsningar 
 Jan Holmbäck (ordförande) 



Program 
Hösten 2017 

 

 
 
Trädens hemliga liv 
Lördag 9 september kl. 10.00 
Välkommen på promenad i trädens rike. Tiina Vinter guidar 
och avslöjar några av trädens hemligheter! Träden liknar oss i 
mångt och mycket. De hjälper och skyddar varandra och har 
ett eget kommunikationssystem. Tiina kommer också att 
berätta om träden som "dammsugare" av koldioxid och hur 
viktig skogen är som vattenpump. Ta med egen näring i form 
av matsäck! Samling vid Circle K i Vaxholm för samåkning. 
Info: Inga Bäckström 073-7142748. 
 
Glöm inte folkomröstningen om Norrberget! 
Söndag 10 september 11.00-18.00 
 
Svamputflykt på 
Bogesundslandet  
Söndag 24 september kl 10.00 
På Bogesundslandet finns några av 
Stockholmsområdets finaste 
svampmarker och förhoppningsvis 
har höstregnen satt fart på 
produktionen. Vi tar oss till ett bra ställe 
och hjälps sedan åt att hitta rätt hattar i 
skogen. Ta med matsäck och svampkorg. Samling vid Circle 
K i Vaxholm för samåkning. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 
00. 

 
 

Skördemiddag med Ingemar Lind 
Tisdag 3 oktober kl 18.30 
Kom med och festa på trädgårdslandens överflöd. Vi bjuder 
på vegetarisk mat och något gott till kaffet. Om du har lust 
tar också du med något till buffébordet. Vi har också nöjet att 
presentera Ingemar Lind, naturfilmare och känd för sina 
lågmälda men mycket engagerande filmer från fjällvärlden. Vi 
får se filmer och bilder från Tänndalen, Ingemars hemtrakter. 
Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 
 
 

 
 
Producera din egen solel! 
Måndag 27 november kl 18.30 
Kan solceller vara lönsamt? 
Välkommen till ett informationsmöte om regler och fördelar 
med att installera och producera egen solel. Eva Jernnäs, 
kommunens energi- och klimatrådgivare i Vaxholm, inleder 
och presenterar solkartan för Vaxholm. Solkartan ger svar på 
hur mycket energi du kan producera på din fastighet. 
Representanter från EON kommer att berätta mer om hur 
man blir solproducent och svara på frågor om installation, 
ekonomi och regelverk. Användare kommer också att finnas 
på plats, som kan berätta om sina erfarenheter. 
Lokal: Hamngatan 50 (Kanonen). Info: Marianne Hauge-
Granqvist 076-102 93 23 

 
Ekoglögg 
Onsdag 13 december kl 18.30 
Vi bjuder på ekologisk glögg och 
lussebullar. Vi välkomnar 
speciellt nya medlemmar som 
får ett utmärkt tillfälle att ställa 
frågor om Naturskydds-
föreningens arbete. Vi kommer att diskutera vårens program, 
så kom gärna med förslag till aktiviteter. Lokal: Hamngatan 
50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 
 
Sköna örter för trötta fötter 
Tisdag 23 januari 2018 kl 18.30 

En temakväll om örter. 
Smaka örtte och få ljuvliga 
fötter efter fotbad med 
örter och örtsalvor! Ta med 
balja och handduk för 
fotbadet, samt lite fika. Prat 
om örter under fotbadet. 
Lokal: Hamngatan 50. Info: 
Chris Druid .08-541 335 82. 

 

Natursnokarna 
Natursnokarna är namnet för våra aktiviteter för barn upp till 
ca 12 år och deras familjer. Vi gör för närvarande ett uppehåll 
i verksamheten. Du är välkommen att ta kontakt om du vill 
hjälpa till med att få igång Natursnoksaktiviteterna igen. Du 
behöver inte ha någon djupare kunskap om djur och växter. 
Det finns gott om stödjande material och vi som varit med 
ett tag kan hjälpa till med handledning. Österåkerskretsen har 
Natursnoksaktiviteter som även Vaxholms snokar är 
välkomna att vara med på, så kolla på deras aktiviteter: 
www.facebook.com/natursnokarnaosteraker. 
. 
. 
 
 
 

Våra aktiviteter genomförs i samverkan med 

 


