
 

Nyhetsbrev 

Hej naturdiggare, 

vid årsmötet den 7/3 beslutades om nya stadgar, vilka du kan hitta här. 

För tillfället försöker vi tillsammans med Resarö plangrupp att påverka Trafikverket 

att skapa en genomtänkt lösning för ny trafikplats och nya busshållplatser i Engarn. 

Deras första förslag var både opraktiskt och trafiksäkerhetsmässigt direkt olämpligt. 

Du kan läsa vårt remissvar här. Det nya förslaget är inte så mycket bättre, och de 

svar som Trafikverket ger i samrådsredogörelsen på våra och många andras 

förslag är helt ologiska. Du hittar handlingarna här. 

På torsdag är det dags för en uppföljning av mötet i höstas om Vaxholms 

stadsmiljö, anordnat av Vaxholms vänner. 

Blir Norrbergsskolans aula fullsatt även denna gång? Sedan börjar vårens 

uteaktiviteter med en utflykt till Angarnsjöängen den 24 april och helgen därefter 

Plantbytar dag i Engarn. Se detaljer nedan. 

 

Naturvänliga hälsningar 

Jan Holmbäck 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

 

Vaxholms kulturmiljö – möte med verkligheten 

Torsdag 14 april kl. 19.00 i Norrbergsskolans aula 

Naturskyddsföreningen medverkar i ett nytt publikt möte om Vaxholms stadsmiljö. 

På programmet: 

• Värdet av medborgardialog. Lars Albinsson, processledare Kirunaflytten, 

rådgivare åt LKAB 

• Att ta tillvara sitt kulturarv. Kristina Berglund, vice ordf Svenska 

Byggnadsvårdsföreningen 

• Vaxholms utveckling. Susanne Edén, stadsbyggnadschef, Lars Lindgren, 

kommunalråd och Lars Wessberg, byggnadsnämndens ordförande 

• Frågestund. Stephan Fickler, verksamhetsledare Svenska 

Byggnadsvårdsföreningen 

och mötets moderator 

 

http://naturskyddsforeningen.us8.list-manage.com/track/click?u=23613b2fa5f389acfdc6843ab&id=156a74b251&e=167b0940ab
http://naturskyddsforeningen.us8.list-manage.com/track/click?u=23613b2fa5f389acfdc6843ab&id=cf2cd97264&e=167b0940ab
http://naturskyddsforeningen.us8.list-manage2.com/track/click?u=23613b2fa5f389acfdc6843ab&id=cdcac31259&e=167b0940ab


 

 

Lär känna fåglarna vid Angarnssjöängen 

Söndag 24 april kl 8.00. 

Dags att njuta av våren och fågellivet vid Angarnssjöängen, länets förnämsta 

fågelsjö. Flyttfåglarna är tillbaka och rovfåglarna svävar över markerna. En kunnig 

ornitolog, Stefan Paulin, blir vår guide och hjälper oss identifiera vad vi ser och hör 

och svarar på våra frågor. Ta med matsäck, kläder efter väder, gärna stövlar. Glöm 

inte kikare. Kostnad 20 kr/person (till fågelmat) + eventuellt bidrag till drivmedel. Vi 

träffas vid Statoil i Vaxholm kl 8.00 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). Anmälan till Jörgen Bäckström 070-

7432225 

  

Plantbytardag 

Lördag 30 april (valborgsmässoafton) kl 14-16 

Om du har trädgård, kolonilott eller balkong kanske du på vårvintern fyller 

fönsterbrädorna med plantor av grönsaker och blommor. Men det blir ofta för 

mycket av en sort och för lite av en annan. Nu kan du byta det du har överskott av 

till sådant du har brist på eller kanske till något helt nytt. Har du inget att bidra med 

kan du ändå få ta del av överflödet, det blir alltid plantor över. Samarrangemang 

med Engarns byförening. Plats: Vagnslidret vid Engarn. Sväng in på Engarns byväg 

och följ sedan skyltar. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

   

 


