
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 

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

Hans Scheck  
hans-otto.scheck@nokia.com 

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

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

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

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

 
Styrelsemöten 13/2, 5/3, 9/4, 15/5 och 12/6, 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. Det går bra att välja bort det 
tryckta programmet om du inte vill ha det i pappersform. 
Skicka ett mejl till jan.holmback@sumit.se.  
Du kan hitta mer information och anmäla dig till vårt 
nyhetsbrev på 

vaxholm.naturskyddsforeningen.se 
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Vaxholms Natur 
Våren 2018 

 

 
 
Hej naturvän, 
Här kommer ett välfyllt vårprogram och jag hoppas att du 
har möjlighet att delta i åtminstone någon av våra aktiviteter. 

Vi kommer att ta upp ett hett men relativt outforskat 
område, nämligen mikroplaster (5/3), men också konkreta 
åtgärder som kan göras för att förbättra miljön i grunda 
vatten (4/4). Vi får KRAV:s VD Anita Falkenek på besök 
(13/3) och lära oss om ekosystemtjänster (17/4). När det 
blir lite varmare ger vi oss ut på fågelskådning (6/5), 
långpromenad på Bogesundslandet (20/5) och besök i en 
utrotningshotad biotop, skogsbetet (3/6). 

Utöver föredrag och utflykter kommer vi att under våren 
förstås att förbereda aktiviteter inför kommunvalet i höst. 
För att få upp natur- och miljöfrågor på agendan, har vi i år 
tänkt att pröva en del nya idéer jämfört med tidigare val; mer 
om detta senare i nyhetsbrev och hemsida. Vi tar gärna emot 
förslag till frågor till den enkät vi tänker skicka till de politiska 
partierna. Mejla eller ring! 

Inför kretsstämman 13 mars, behöver valberedningen 
förslag på styrelsemedlemmar och andra aktiva. Varför inte 
föreslå dig själv? Kretsens valberedare är Berit Pettersen 08-
541 325 87. 

 
     Naturhälsningar från Jan Holmbäck (ordförande) 

mailto:jan.holmback@sumit.se
mailto:jan.holmback@sumit.se


Kalendarium 
Våren 2018 

 

 

Mikroplaster som miljöproblem 
Måndag 5 mars kl. 18.30 
Spridning av mikroplast och dess effekter på naturen har på 
senare tid seglat upp som ett oroande miljöproblem, då stora 
utsläpp av plast kombinerat med en långsam nedbrytning gör 
att mängderna i miljön förväntas öka. Zandra Gerdes som är 
doktorand på Stockholms universitet berättar om hur fors-
karvärlden undersöker hur problemen i detta relativt okända 
område egentligen ser ut och vad som kan göras åt dem. 
Plats: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

 

KRAV och kretsstämma 
Tisdag 13 mars kl. 18.30 
KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för 
mat. Vaxholmsbon Anita Falkenek är sedan ett år VD på 
KRAV och kommer att berätta om vad certifieringen 
innebär, hur kriterierna utvecklas och jämförelser med andra 
miljömärkningar. Efter föredrag och frågor kallas 
medlemmarna i Vaxholmskretsen till kretsstämma. 
Punkterna i dagordningen är de stadgeenliga. Plats 
Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

 

Ekosystemtjänster 
Onsdag 4 april kl 19.00 
Vad är ekosystemtjänster 
och vilken betydelse har 
de för en hållbar utveck-
ling? Hur kan vi genom 
att se och värdera ekosys-
temtjänster påverka vår 
framtida välfärd och livs-
kvalitet? Gundula Kolb 
ger oss en allmän intro-
duktion i ett mycket aktuellt tema. Vi kommer att kartlägga 
ekosystemtjänster i en del av Vaxholm som ska exploateras 
mycket. Lokal: Hamngatan 50, Info: Monika Kotva 070 818 
4146. 

Viva Vatten! 
Tisdagen den 17 april kl. 18.30 

Grunda vatten (havs-
vikar, sjöar och åar) hör 
till landets mest artrika 
livsmiljöer. Tyvärr hotas 
dessa miljöer av bland 
annat vattenkraftdam-
mar, bryggor och mudd-
ring. Övergödning, 
försurning och miljö-
gifter i hav och sjöar är 

storskaliga miljöproblem som kräver nationella och inter-
nationella lösningar. Naturskyddsföreningens projekt Viva 
vatten vill istället lyfta småskaliga åtgärder som man faktiskt 
kan genomföra med relativt enkla medel för att förbättra 
vattenmiljön. Mia Svedäng presenterar konkreta åtgärder för 
dig som vill bidra till friskare vatten i din närmiljö. Lokal: 
Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Fågelskådningens dag vid Angarnssjöängen 
Söndag 6 maj kl. 9.30  
Dags att njuta av våren och 
fågellivet vid Angarnssjö-
ängen, länets förnämsta 
fågelsjö. Karin Hendahl 
från Angarngruppen 
hjälper oss med spaningen. 
Ta med matsäck, kläder 
efter väder, gärna stövlar. Glöm inte kikare. Vi träffas vid 
Circle K i Vaxholm kl 9.30 för samåkning. Resa på eget 

bevåg: Kör E18 Norrtäljevägen norrut. Ta av vid Rosenkälla, 
och följ sedan skylt mot Angarn (Gamla Norrtäljevägen), 
strax efter att du passerat Angarns kyrka, ta av vid skylt 
”Angarnssjöängens naturreservat” (Örsta). Info och anmälan 
Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Gröna kilarnas dag 
Söndag 20 maj kl. 10.50 
Vi gör en långvandring (ca 
8 km) genom ädellövsko-
gar, hällmarker och 
kulturlandskap, med 
guidning av Jan Holmbäck. 
Samling vid Nibble (ta buss 
670 från Söderhamnsplan 
10.40 eller från Tekniska högskolan 10.20). Samarrangemang 
med våra grannkretsar. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Skogsbete på Skarpö 
Söndag 3 juni kl. 10.30  

Skog som betas av 
tamboskap är en av de 
naturtyper som har 
minskat mest de 
senaste seklet. Därför 
är mångfalden av arter 
som är knutna till 
denna miljö hotad, och 
det är viktigt att platser 
med skogsbete bevaras 
eller återskapas. I 
Vaxholm förekommer 

skogsbete på två platser och vi besöker den ena, som finns 
vid Skarpö gård. Bröderna Karlöf visar oss runt och berättar 
om sin satsning. Medtag fika. Samling vid parkeringen vid 
Västerhamnen (f.d. Shelltomten) kl 10.30 för samåkning. Info 
och anmälan: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 
 
 

 
Våra aktiviteter genomförs i samverkan med 

 

 


