
 

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 
Birger Pettersen, kassör 541 325 87 

birger.pettersen@gmail.com 
Marianne Hauge-Granqvist, sekreterare 541 795 95 

mhg@mr-support.com 
Inga Bäckström 541 318 39 

inga.back@spray.se 
Hans Scheck 

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

leif.ljungberg@telia.com 
Jens Reutercrona, suppleant 541 302 35 

jensr@spray.se 
Jörgen Bäckström, suppleant 541 321 34 

jbm.vaxholm@spray.se  
Monika Kotva, suppleant 

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

chris.druid@gmail.com 
 
Öppna styrelsemöten 22/9, 20/10, 24/11 och 19/1 2015, 
samtliga med drop-in 18.15-18.30 på Hamngatan 50. 
Ändringar förekommer så kolla hemsidan, vårt elektroniska 
nyhetsbrev eller ring någon i styrelsen. 
 
Mer info på: 
vaxholm.naturskyddsforeningen.se 
där du också kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev som 
utkommer ungefär en gång i månaden. 
Om du endast vill ha elektronisk information och alltså inte 
detta tryckta programblad, kan du skicka ett mejl till 
jan.holmback@sumit.se. 
Vår webbsajt behöver kompletteras. Vi efterlyser därför 
hjälp från någon hugad medlem som kan hjälpa till med att 
uppdatera sajten. Verktyget som används är Wordpress och 
det finns god tillgång till support. 
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Vaxholms Natur 
Hösten 2014 

 

 
 
Kommunvalet i Vaxholm ser ut att kunna leda till framsteg i 
några viktiga miljöfrågor. Denna förhoppningsfulla slutsats 
gör jag efter att ha matchat politikernas svar på vår enkät 
kring miljöfrågor med det mandatantal de olika partierna 
verkar få i kommunfullmäktige. 

Följande två förslag från Naturskyddsföreningen kommer 
att ha stöd av en majoritet i den nyvalda församlingen: 
 Bildande av ett nytt naturreservat på Killingen. 
 En utökad samverkan med grannkommunerna för att 

effektivisera varutransporterna. 
Det verkar också som att vårt förslag om ett projekt för 

Giftfria förskolor blir verklighet, trots tveksamhet från några 
av politikerna. 

 Efter politikerpanelen den 30/8 då även andra frågor 
diskuterades finns det anledning till hopp om ytterligare en 
del förslag som vi ställde i enkäten. 

Vad partierna tycker om till exempel tillväxt, hållbarhet, 
ekologisk mat, och energieffektivitet kan du läsa om i 
rapporten från enkäten samt lyssna på i inspelningarna från 
politikerpanelen. Länkar till båda källorna hittar du på 
vaxholm.naturskyddsforeningen.se. 

En fråga som politikerna var rörande överens om var 
fördelarna med att kunna ansluta det kommunala avloppet till 
Käppalaverket. Hur läget är i den frågan får vi veta den 16 
oktober, direkt från ledningen i Käppala och i Roslagsvatten. 
Missa inte! 

Naturhälsningar 
 Jan Holmbäck (ordförande) 



Program 
Hösten 2014 

 
 

Miljövänliga veckan 
27 september – 4 oktober 
(alltid v 40) 

 
 
Miljövänliga Veckan handlar i år om skillnaden mellan 
ekologisk och oekologisk mat. Lördag 4/10 kl 11-15 
kommer KRAV-ambassadören Madeleine Laurell till ICA 
Nära Resarö för att berätta om vitsen med ekologisk mat. Vi 
har en del andra planer som 
ännu inte gått i lås, men mer 
info kommer på hemsidan 
och i nyhetsbrevet. Det går 
också att ringa Jan Holmbäck 
070-719 22 00.  
 

Svamputflykt på Bogesundslandet 
Söndag 5 oktober kl 10.00 
På Bogesundslandet finns några av 
Stockholmsområdets finaste 
svampmarker. Åke Strid, svampexpert 
från Österåker, hjälper oss att hitta rätt 
hattar i skogen. Oavsett om du är 
novis på svampar eller van svamp-
plockare kan vi garantera att du 
kommer att lära dig något nytt av Åke. Ta 
med matsäck och svampkorg. Samling vid 
Statoil för samåkning. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00 
 
 
 

Tretton runt bordet i Käppala? 
Torsdag 16 oktober 2014 kl 18.30 
Om allt går vägen kom-
mer Käppalaförbundets 
11 medlemskommuner 
att bli 13. Efter en lång-
dragen process har 
Mark- och miljödom-
stolen beviljat Käppala 
reningsverk - ett av 
världens effektivaste reningsverk - tillstånd att få ta emot 
avloppsvatten från Österåker och Vaxholm, till stor glädje för 
alla som hoppas på en bättre vattenmiljö i berörda vatten-
områden. Ännu är dock inte alla frågetecken uträtade. Vi får 
en initierad information om Käppalaverket, dess organi-
sation, funktion, kapacitet och överföringen av avloppsvatten 
från Vaxholm och Österåker från Per Manhem, VD 
Käppalaförbundet, Kristina Svinhufvud, avdelningschef 
Käppalaförbundet och Tomas Adolphson, vice VD Ros-
lagsvatten. Avslutande frågestund med kaffe och dopp. 
Lokal: Hamngatan 50. Information: Jörgen Bäckström 
541 321 34. 

Vindenergi – Myter och fakta  
Måndag 17 november kl 18.30 

Vilka är möjligheterna och 
begränsningarna med vindenergi? Är 
det en tillförlitlig energikälla eller 
slöseri med resurser? Vad händer när 
det inte blåser? Hur påverkas djur 
och natur? Anton Steen från Svensk 
Vindenergi berättar om vindkraftens 
ställning i dag och i framtiden. Lokal: 
Hamngatan 50. Info: Hans-Otto 

Scheck, hans-otto.scheck@nsn.com. 

Filmvisning med ekoglögg 
Måndag 1 december kl 18.30 
Vi bjuder på ekologisk glögg och lussebullar 
och tittar på en lagom kort film, så att vi 
hinner mingla och bolla idéer om 
Vaxholmskretsens verksamhet. Vi 
välkomnar speciellt nya medlem-
mar.  Lokal: Hamngatan 50. Info: 
Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Skogsinsekterna och klimatet 
Onsdag 21 januari 2015 kl 18.30  
Angrepp av insekter kan orsaka stora skador i våra skogar. 
En förhöjd lufttemperatur kan leda till att insekterna ökar i 
antal och därmed mer omfattande insektsangrepp. Vi får en 
spännande föreläsning av Åke Lindelöw från SLU om 

skadeinsekterna i skogen, hur de 
kan påverkas av framtida 
klimatförändringar och vad vi kan 
göra för att undvika riskerna för 
ökande insektsskador. Åke är 
fältentomolog och docent vid 
Lantbruksuniversitetet i Uppsala 
med skogens insekter, skogsskydd 
och faunavård som specialitet.  
Lokal: Hamngatan 50. Info: Jörgen 
Bäckström 541 321 34. 

 
 

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, 
men nya ledare är snart redo att komma 
igång. Du är också välkommen att ta 
kontakt om du vill hjälpa till med att få 
igång verksamheten. 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 program. 
 
 
 
 
 
 

Våra aktiviteter genomförs i samverkan med 

 


