Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Verksamhetsberättelse 2015
Naturskyddsföreningen i Vaxholm är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har till uppgift
bl.a. att bevaka, upplysa, väcka opinion och påverka inom natur- och miljövårdsområdet. Kretsen verkar också
för att stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse.
Föreningen hade 571 medlemmar under 2015, varav 287 fullbetalande och 284 familjemedlemmar, vilket
innebär en minskning sedan 2014 med 1 medlem (-0,2 %)
Årsmöte
Årsmöte hölls den 9 mars 2015 på Hamngatan 50 i Vaxholm
Styrelse
Kretsens styrelse har den 18/2 2014 – 9/3 2015 bestått av Jan Holmbäck (ordförande), Ann-Charlott Redman
(vice ordförande), Birger Pettersen (kassör), Marianne Hauge-Granqvist (sekreterare), Inga Bäckström och
Hans Scheck och Leif Ljungberg. Monika Kotva, Jörgen Bäckström och Chris Druid har varit
styrelsesuppleanter.
Revisor
Sten Wickström har varit kretsens revisor och Paula Lundin revisorssuppleant
Valberedning
Berit Pettersen och Gunilla Lauthers har varit valberedare.
Webbredaktör
Kretsen har under året äntligen kunnat rekrytera en kompetent webbredaktör i Hans Granqvist.
Programblad
Två programblad med information om kretsarbetet, aktiviteter och utflykter har distribuerats till
medlemmarna i september resp. i februari.
Nyhetsbrev och hemsida
Ett elektroniskt nyhetsbrev distribueras till intresserade medlemmar ungefär en gång i månaden (183
mottagare). I detta rapporteras från nyss genomförda aktiviteter samt lämnas information om kommande
aktiviteter och styrelsens och arbetsgruppernas arbete. Föreningen har en websajt med adressen
vaxholm.naturskyddsforeningen.se. Denna fylls på efterhand med relevant information om föreningens arbete.
Möten, aktiviteter och utflykter
9/3
Årsmöte och i samband därmed information om solel av Mikael Bergbom, Miljö & Energi Ansvar
AB
23/3
Temakväll om Östersjöns miljö. Föredrag av marinekolog Jakob Walve
21/4
Framtidsätarna – mat för en hållbar utveckling. Camilla Välimaa, sakkunnig inom hållbara
livsmedel, berättade om framtidens mat och vilka konsekvenser det kan få för hållbar utveckling.
11/5
Träff med stadsbyggnadsförvaltningen om planeringen på Vaxö
24/5
Gröna kilarnas dag – vandring på norra Bogesundslandet
8/6
Länsmansgården i Åkersberga. Guidning av Åke Strid
17/6
Miljösmart i skärgården i Söderhamnen där vi visade utställning och informerade om ”Ren
båtbotten utan gift” tillsammans med Ellen Bruno från Riks.
29/9
Skördemiddag med ekologisk vinprovning. Föredrag av Camilla Välimaa om ekologisk vinodling

11/10

Svamputflykt och ekohus i Vallentuna. I samband med det visade Jens Reutercrona sitt
byggprojekt.
22/10
Vaxholm - ett fortsatt småskaligt skärgårdssamhälle? Möte om bebyggelseutvecklingen i Vaxholm
i Norrbergskolans aula.
26/10
Örtkväll med fotbad. Chris inspirerade med sin kunskap om örter och salvor och bjöd oss smaka på
örtte.
9/11
MiSSE-projektet, om miljögifter i hemmiljön– presentation gavs av Jessica Engdahl
1/12
Glöggfest – Ekoglögg och hållbarhetsprat. Anita Falkenek, som är hållbarhetschef på Åhlén,
berättade om sina erfarenheter från ett nationellt företag och de utmaningar de står inför.
Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl berättade om riksorganisationens verksamhet
29/11
Tillsammans för klimatet - demonstration i Stockholm där Vaxholmare bildade en ”minisektion”.
19/1 2016 Skogsträdgårdar och stadsodling. Christina Schaffer, som forskar om skogsträdgårdsodling,
berättade om sin forskning och om sina egna erfarenheter av odling.
Öppna styrelsemöten
Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsemötena är öppna för alla
medlemmar.
Natursnokarna
Natursnokarna vänder sig till barn i åldern 0-12 år och deras familjer. Vaxholmskretsen har tyvärr fått göra ett
uppehåll i verksamheten på grund av brist på ledare. Grannkretsarna arrangerar dock Natursnoksaktiviteter till
vilka Vaxholms Natursnokar är välkomna.
Skötselavtal
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har ett avtal med Statens Fastighetsverk om tillsyn och enklare skötsel av
ett par vandringsleder. I ersättning för insatserna får föreningen ett organisationsbidrag.
Projekt
Vaxholmskretsen deltar i ett samverkansprojekt mellan ett antal kommuner i nordöstra Stockholms län,
regionplanekontoret och ideella föreningar om att lyfta fram de gröna kilarna Angarn och Bogesund.
Remissärenden
Styrelsen har under verksamhetsåret lämnat utförliga synpunkter på kommunens förslag till detaljplaner för
Storäng, Kv Vitsippan samt Rindö smedja, program för detaljplanering på Vaxön och för Vaxholms kajer,
fördjupad översiktsplan för Tynningö samt blåplan för Vaxholms stad. Vi har även skickat in synpunkter på
Trafikverkets planer för Engarns vägskäl.
För styrelsen
Vaxholm mars 2016

Jan Holmbäck, ordförande

