
NyhetsbrevHej naturvän,

Tyvärr kommer detta nyhetsbrev alldeles för sent, det var avsett att publiceras för flera veckor sedan. Det är således 

med väldigt kort varsel som jag påminner om nationaldagens utflykt bland vilda växter på Kullön. Se detaljer nedan.

Beträffande den planerade omgörningen av Engarns trafikplats och busshållplatser har vi efter diskussioner, 

mätningar på platsen och studier i reglerna för utformning av busshållplatser skrivit ett yttrande till Trafikverket. I 

korthet menar vi att om ett tillräckligt stort område reserveras för busshållplatser på södra sidan av vägen kommer 

bussarna bara att behöva stanna en gång och trafiken kommer att fungera mycket smidigare och säkrare.

I förrförra numret av Waxholmslotsen fanns en osignerad debattartikel   som ifrågasatte beslutet att avsätta en stor del 

av Bogesundslandet till naturreservat. Debattören (som visade sig vara redaktören själv) tycker att man borde kunna 

bygga både bostäder och företagslokaler på området. Eftersom artikeln till stor del byggde på missuppfattningar och 

felaktigheter skickade jag in en replik till tidningen. Tyvärr verkar det som att Lotsen, trots sidans rubrik, inte är så 

intresserad av att det förs någon debatt på deras sidor, för repliken har inte blivit publicerad. Den går dock att 

läsa här.

Naturvänliga hälsningar

Jan Holmbäck

Naturskyddsföreningen i Vaxholm

En vild växtvandring på Kullö
Måndag 6 juni (nationaldagen) kl 10.00.

Vi vandrar i naturen och letar efter vilda växter som går att äta, är bra för hälsan, det vill säga stärkande för kroppen, 

eller har andra användningsområden. En bra princip är: Irritera dig inte på ogräset, ät upp det! Chris Druid som är 

aktiv permakulturist leder vår vandring längs Kullöns stränder och i naturreservatet. Samling vid gångbron vid Kullö 

busshållplats. Ta gärna med lite fika och något att samla växter i. Info: Chris Druid 073-650 45 50.
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