
 

STYRELSEN I VAXHOLMSKRETSEN 

Jan Holmbäck, ordförande 070-719 22 00 
jan.holmback@sumit.se 

Ann Charlott Redman 541 750 09 
annch.redman@gmail.com 

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 

Agnetha Lundin 0707-77 49 03 
agnetha.lundin19@gmail.com 

Leif Ljungberg 541 37 248 
leif.ljungberg@telia.com 

Hans Scheck, suppleant 
hansotto.scheck@gmail.com 

Inga Bäckström, suppleant 541 318 39 
ingabcm@gmail.com 

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

 
Öppna styrelsemöten 22/8, 25/9, 21/10, 27/11 12/12 
och 21/1 2020, samtliga med drop-in 18.15-18.30 på 
Hamngatan 50. Ändringar förekommer så kolla hemsidan, 
vårt elektroniska nyhetsbrev eller ring någon i styrelsen. 

 

Eat Good: Recept som förändrar världen 
Onsdagar 18/9, 2/10, 23/10 och 6/11 
Tid: 18.30- 20.30 
Naturskyddsföreningen bjuder in till dialog i en liten grupp 
kring boken av Johan Rockström m.fl. och teman mat, 
hållbarhet och hälsa. Lokal: Hamngatan 50.Anmäl dig senast 
den 13/9 till Monika Kotva (monika.kotva@gmail.com).  
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Vaxholms Natur 
Hösten 2019 

 

 
 
Hej Naturvän, 
Om du gillar vad vi gör vill du säkert vara med och göra det 
du gillar! 

Att jobba ideellt är fantastiskt roligt, givande och utveck-
lande! För oss som är aktiva i kretsen finns det en massa 
varierande uppgifter. Det finns säkert också något som passar 
dig. Det kan till exempel vara: 
♥ Fixa något gott till skördemiddagen 
♥ Delta i studiecirkel 
♥ Vara ”artvän” i Naturfalken 
(https://www.naturskyddsforeningen.se/naturfalken) 
♥ Jobba med sakfrågor som klimat, skog eller hav 
♥ Sätta dig in i stadsplaneringsfrågor 
♥ Ordna med en Facebook-grupp för kretsen 
♥ Bli Natursnoksledare 
♥ Eller varför inte hjälpa till i styrelsearbetet? 

Om du vill veta mer eller diskutera om någon av dessa 
uppgifter, eller har idéer om andra, är du välkommen att 
kontakta mig på jan.holmback@sumit.se. 

På både regionnivå och riksnivå finns också grupper och 
nätverk som driver viktiga frågor. Men har du svårt att få 
tiden att räcka till, ligger det förstås närmare till hands att 
engagera sig lokalt. 

Naturhälsningar 
 Jan Holmbäck (ordförande) 

mailto:jan.holmback@sumit.se
https://www.naturskyddsforeningen.se/naturfalken


Program 
Hösten 2019 

Ytterby gruva – en unik forskningsmiljö? 
Lördag 14 september kl. 10.00 

Ytterby gruva är en unik historisk 
plats -  ingen annanstans på jorden 
har så många nya grundämnen 
upptäckts. Ytterby gruva är sedan 
2015 åter en plats för geologisk 
forskning. En dittills okänd 
manganoxid som ackumulerat höga 
halter av ”sällsynta jordartsmetaller” 
upptäcktes, vilket är temat för ett 
doktorsarbete som skall försvaras 
vid Stockholms universitet i 
december 2019. En resumé över 

dagens forskning i Ytterby gruva, och kanske framtidens 
presenteras av professor Bert Allard från Örebro universitet. 
Vi får också information från Föreningen Ytterby gruva och 
tid för diskussion om gruvans framtid och möjligheter. 
Samling vid Ytterby (ICA Resarö) för promenad till gruvan 
(bitvis kuperat). Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Eat Good: Recept som förändrar världen 
Bokcirkel, första träffen onsdag 18/9 
Se sista fliken för mer information 

Hela Sverige plockar skräp 
Lördag 21 september kl 10.30 

På nationella städdagen genomför 
vi i samverkan med Håll Sverige 
Rent städning av stränderna vid 
Montebello och Tenö och där vi 
ser behov. Det blir roligare att 
städa tillsammans! Ta med fika om 
du vill, ha oömma kläder och skor 
+ gärna arbetshandskar. Ca 2 
timmar -eller så länge du har lust 
och tid. Samling vid Pålsunds-
vägen (Circle K), och samåkning 
för de som inte går eller cyklar. 
Info: Ann-Charlott Redman 08-
541 750 09 

 

Skördemiddag 
Torsdag 3 oktober kl. 18.00 
Kom med och festa på trädgårds-
landens överflöd. Vi bjuder på 
vegetarisk mat och något gott till 
kaffet. Om du har lust tar också 
du med något till buffébordet. 
Ett gyllene tillfälle för nya 
medlemmar att lära känna 
föreningen! Lokal: Hamngatan 
50. Info: Jan Holmbäck 070-719 
22 00. 

Klimatvågen – Våga väg dig! 
Tisdag 15 oktober kl. 18.00  
Hur mycket koldioxid i ton/år avger 
ditt leverne? Ikväll testar vi en 
klimatvåg som genom frågor enkelt 
och illustrativt beräknar din CO2-
vikt. Kommunens energirådgivare 
Eva Jernnäs bistår oss. Fika och 
samtal om hur man kan ”banta ” för 
klimatets skull, gör vi under och efter 
vägandet. Under dagen är vågen 
tillgänglig på någon av skolorna i 

Vaxholm. Info: Ann-Charlott Redman 08-541 750 09. 

Trädkramarna med Sweet Dreams 
Onsdagen 23 oktober kl 18.30 – 21.00 
Trädkramarna är en berättelse om 
vad vi gör av vår stund på jorden, 
om vad som styr vårt samhälle och 
om människor som går samman 
för att protestera mot miljöför-
störing. För drygt 30 år sedan 
genomfördes en av de största 
miljöprotesterna i Sveriges historia 
när en ny motorväg skulle byggas 
på västkusten. I dag vet vi att 
klimatfrågan är en ödesfråga och 
att de frågor trädkramarna ställde 
då är lika relevanta idag. Vilken 
värld har vi om 30 år? Plats: Församlingsgården Hamngatan 
25. Biljetterna kostar 60 kr. Betala till pg 4073075-6 (ange 
namn) eller swisha till Monika Kotva 070-818 41 46. I mån av 
lediga platser säljer vi också biljetter i Församlingsgården en 
halvtimme innan föreställningen. Info: Jan Holmbäck 070-
719 22 00. 

 
 

Sol, vind och vatten 
Tisdag 19 november kl. 18.30 
Sol, vind och vatten - de finaste energikällor vi vet! Hans-
Otto Scheck presenterar en översikt över de olika 
alternativen. Men hur tillförlitliga och effektiva är de? Och 
vilken miljöpåverkan har sol-, vind- och vattenkraftverk? 
Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 
 
 

Ekoglögg 
Tisdag 3 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 Naturskyddsföreningens 
arbete. Vi kommer att diskutera 
vårens program, så kom gärna med förslag till aktiviteter. 
Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 
 

Plast i stora lass 
Januari 
Vi planerar en aktivitet runt plast och plaståtervinning i 
januari 2020, men detaljerna är inte klara. Spana på vår 
hemsida, och läs vårt nyhetsbrev, så kommer du att få 
information. 
 
 

Våra aktiviteter genomförs i samverkan med 
 

 


