
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 

Inga Bäckström, kassör 541 318 39 
inga.back@spray.se 

Hans Scheck 
hans-otto.scheck@nsn.com 

Leif Ljungberg 541 372 48 
leif.ljungberg@telia.com 

Monika Kotva,  
monika.kotva@gmail.com 

Birger Pettersen, suppleant 541 325 87 
birger.pettersen@gmail.com 

Jörgen Bäckström, suppleant 541 318 39 
jbm.vaxholm@spray.se  

Chris Druid, suppleant 541 335 82 
chris.druid@gmail.com 

 
Styrelsemöten 30/1, 28/2, 18/4, 15/5 och 13/6, samtliga 
med drop-in 18.15-18.30 i Lägerbacken, Hamngatan 50. 
Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, så kom gärna 
och delta om det är någon fråga du vill ta upp. Ändringar 
förekommer så kolla vaxholm.naturskyddsforeningen.se 
eller vårt elektroniska nyhetsbrev. Hör gärna av dig till 
någon i styrelsen om att du tänker komma. 

 
NYHETSBREV 
Om du vill hålla dig uppdaterad kan du prenumerera på vårt 
elektroniska nyhetsbrev som kommer ut ungefär en gång i 
månaden. Där får du aktuell information om vad vi har för 
oss i Vaxholmskretsen och kommentarer till det som händer i 
Vaxholms natur och miljö. Anmälan via 
vaxholm.naturskyddsforeningen.se eller via e-post till 
jan.holmback@sumit.se. 
 

Våra aktiviteter genomförs i samverkan med 
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Vaxholms Natur 
Våren 2017 

 

 
 
Hej naturvän, 
Bilden ovan är tagen i Bogesundslandets naturreservat för 
knappt ett år sedan, ett år efter att naturreservatet vunnit laga 
kraft. Stämmer detta med dina föreställningar om vad ett 
naturreservat innebär? Tror du att det var en engångs-
företeelse? 

Fastighetsverket har nyligen gjort en avverkningsanmälan 
för ett område vid Råholmen på nordvästra Bogesundslandet. 
När den är genomförd (om den inte redan är det när du läser 
detta) kommer en tur på leden som går genom området att 
bli en dyster vandring. 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm i samarbete med 
länsförbundets skogsgrupp gjorde ett försök att rädda 
området, men vi lyckades inte. Uppenbarligen väger 
Fastighetsverkets uppdrag att bevara naturvärden lätt i 
förhållande till möjligheterna till intäkter. 

Motsvarande kortsiktiga tänkande vad gäller natur- och 
kulturmiljöer kännetecknar också stadsplaneringen i 
Vaxholm, aktuellt exemplifierat av det som just nu händer vid 
Skutvikshagen och de storvulna planerna för Norrberget. 

Det är hög tid för uppmaningen: Engagera dig i försvaret 
för natur- och kulturmiljöerna i Vaxholm! 

 
     Naturhälsningar från Jan Holmbäck (ordförande) 



Kalendarium 
Våren 2017 

 

 

Utställning i biblioteket 
Veckorna 9-10 (27 februari ² 11 mars) 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har satt ihop en liten 
utställning som visas i stadsbibliotekets fönster. Vi visar 
bilder från och information om vår verksamhet sedan vi 
bildade en egen krets år 2000. Inne på biblioteket kommer 
det att finnas broschyrer och annat material. 

 

 

Årsmöte och naturfilm 
Tisdag 14 mars kl. 18.30 
Medlemmarna i Vaxholmskretsen kallas till årsmöte. 
Punkterna i dagordningen är de stadgeenliga och i år har vi 
varken propositioner eller motioner att behandla. 
I samband med årsmötet kommer vi att visa en naturfilm av 
Ingemar Lind. Plats Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-
719 22 00. 

Hållbara hav - Det går att rädda Östersjön 
Onsdag 29 mars kl 18.30 
Östersjön är ett av 
världens mest 
förorenade innanhav 
med stora problem för 
växter och djur. Vad 
händer med torsken och 
ejdern? Vad är en 
smörbult? Varför blir 
det algblomning? Göran 
Lindstedt från "Hållbara hav" berättar om läget i Östersjön. 
Hållbara hav är en stiftelse som tillsammans med forskare 
och näringsliv arbetar för att rädda Östersjön. Plats: 
Hamngatan 50. Info: Inga Bäckström 08-541 318 39 

Signalarter i skogen 
Söndagen den 23 april 
kl. 9.20 ² ca 15 
Under kunnig ledning i form av 
Ronny Fors, från länsförbundets 
skogsgrupp, kommer vi att besöka 
de fina skogarna vid Domarudden i 
Österåker. Tanken är att vi ska lära 
oss känna igen de arter som, om de 
finns, visar att det är en värdefull 
skog ur naturskyddssynvinkel. Det 

är ofta mossor, lavar och svampar men det kan också vara 
insekter eller örter. Många av dessa arter är inte så svåra att 
lära sig. Vi räknar med en rolig och lärorik dag i naturen. 
Glöm inte matsäck och kläder efter väder. Har du en kikare 
eller en lupp så ta med den. Samling vid Statoil i Vaxholm för 
samåkning 9.20, ankomst Domarudden ca 10.00. Samarrang-
emang med Österåkerskretsen. Info och anmälan: Jan 
Holmbäck 070-719 22 00.  

Gröna kilarnas dag 
Söndag 21 maj kl 10.50 
Vi gör en långvandring (ca 8 
km) genom ädellövskogar, 
hällmarker och kulturlandskap, 
med guidning av Jan Holm-
bäck. Samling vid Ladvik (ta 
buss 670 från Söderhamnsplan 
10.40 eller från Tekniska 
högskolan 10.20). Samarrangemang med våra grannkretsar. 
Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Hållbart husbygge 
Söndag 11 juni kl 10.00  
Ett timmerhus från Västergötland har flyttats till Kårsta, 
Vallentuna och blivit ett miljöanpassat hus med en blandning 
av återanvänt och nytt i förnybara material. Plaster har 
undvikits i möjligaste mån. Solceller, eget avlopp och vatten 
bidrar till att försöka göra huset så självbärande som möjligt. 
Förra Vaxholmsbon Jens Reutercrona beskriver processen 
från idé till färdigt hus. Samling vid Statoil kl 10.00 för 
samåkning. Info och anmälan: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 
 

 
 
 
 

 

1DWXUVQRNDUQD 
Vaxholms Natursnokar (aktiviteter för barn upp till ca 12 år 
och deras familjer) har gjort ett uppehåll i några år, men 
medan vi väntar på att verksamheten ska komma igång igen 
rekommenderar vi dig att hänga med på någon av de 
spännande aktiviteterna hos våra grannkretsar, till exempel 
Österåkers Natursnokar. Kolla deras program på 
osteraker.naturskyddsforeningen.se eller kontakta Michaela 
Lundell (070-284 40 75). 


