Nyhetsbrev
Hej naturvän,
Naturskyddsföreningens rikskansli har precis flyttat medlemsregistret till ett nytt system, och i
samband med det har jag upptäckt att det finns många medlemmar som uppgivit en epost-adress,
men som inte får detta nyhetsbrev. Jag har därför tagit mig friheten att lägga in dessa adresser som
prenumeranter.
Det nya systemet har en del barnsjukdomar, så det finns en risk att det finns felaktigheter. Om du
fått meddelandet av misstag, ber jag om ursäkt för eventuellt besvär. Det finns en länk för att
avsluta prenumerationen längst ner på nyhetsbrevet. Du får också gärna meddela mig så att jag kan
uppmärksamma rikskansliet på misstaget (det finns ingen direkt koppling mellan denna lista och
medlemsregistret).
Nyhetsbrevet kommer ut ungefär en gång i månaden och informerar om kommande aktiviteter i
Vaxholmskretsen samt om annat som är på gång. Således kan du lite längre ner läsa om tisdagens
skördemiddag. Den blir ett perfekt tillfälle att informera sig om kretsens arbete och samtidigt smaka
på höstskördens läckerheter.
En aktuell fråga just nu är förstås planerna för Norrberget där både samråd för detaljplan och
markanvisningstävling pågår. Dessutom har ett folkinitiativ för folkomröstning om att bevara
byggnaderna på Norrberget startats. Om du vill stödja detta finns listor att skriva på hos bland annat
Dock’s, Hamngatan 9, och Frisör Stefan Zetterberg på Rådhustorget. På skördemiddagen kommer
det också finnas en lista. Till kretsens öppna styrelsemöte den 6/12 har vi bjudit in Susanne Edén,
chef på stadsbyggnadsförvaltningen och Kristina Henschen, planchef, och då kommer säkerligen
Norrberget att diskuteras.
Slutligen en god nyhet för dig som tycker att det är trist att vi mest kör inomhusaktiviteter på
vinterhalvåret. Hela vintern finns möjligheter att hänga på en av Storstockholms Naturguiders
vandringar. Se programmet här.
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Skördemiddag med äppelfrossa
Tisdag 8 november kl 18.30
Även om skördemiddagen kommer lite senare än den brukar i år, räknar vi med att det fortfarande
kommer att finnas godsaker från trädgårdar och lotter att dela med sig av. I år dignar äppelträden, så
vi tänkte utforska hur mycket man kan variera sina äppelrecept. Har du möjlighet tar du med dig
något med eller utan äpplen till vår buffé. Vi vågar utlova en riklig, varierad och läcker buffé, som
dessutom är kostnadsfri! Vi kommer även att informera och diskutera om vår verksamhet, så det är
ett ypperligt tillfälle för dig som är nybliven medlem att få en introduktion till kretsens arbete.
Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

