Hej naturvän,
Vårprogrammet är färdigt och på väg ut. Om du är otålig och inte vill vänta på att Postnord ska
behaga dela ut det, kan du ladda ner programmet här.
Vi håller på att sätta ihop en utställning som kommer att visas på biblioteket vecka 910, och
sedan är det snart dags för årsmöte. Se mer detaljer nedan.
Turerna kring Norrberget fortsätter och nu finns tävlingsbidragen till beskådan på biblioteket och
i rådhuset. Tyvärr är det mycket material att sätta sig in i och knappt om tid att lämna
synpunkter. Om du som många andra egentligen hoppas på att den nuvarande byggnaden ska
stå kvar kanske det inte känns så meningsfullt att lämna synpunkter på hur den ska ersättas,
men jag tycker tvärtom att det blir extra viktigt att försöka se till att alternativet åtminstone blir
någorlunda vettigt.
Merparten av kriterierna i tävlingen bygger på miljöaspekter och därför finns det all anledning att
kritiskt granska hur förslagen lever upp till kraven i praktiken och inte bara i ord.
Märkligt nog är de aspekter som kommunen frågar efter på sin sida för hämta in synpunkter från
allmänheten helt andra och inte alls miljöinriktade. Om du tänker lämna synpunkter på förslagen
kan du överväga att fokusera på miljöaspekterna i alla fall. Speciellt tänker jag på hur förslagen
passar in i kulturmiljön, hur behovet av tätortsnära natur tillgodoses och hur energisnåla och
klimatsmarta byggnaderna kommer att bli.
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Utställning i biblioteket
Veckorna 910 (27 februari – 11 mars)
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har satt ihop en liten utställning som visas i stadsbibliotekets
fönster. Vi visar bilder från och information om vår verksamhet sedan vi bildade en egen krets år
2000. Inne på biblioteket kommer det att finnas broschyrer och annat material.
Årsmöte och naturfilm
Tisdag 14 mars kl. 18.30
Medlemmarna i Vaxholmskretsen kallas till årsmöte. Punkterna i dagordningen är de
stadgeenliga och i år har vi varken propositioner eller motioner att behandla.
I samband med årsmötet kommer vi att visa en naturfilm av Ingemar Lind. Plats Hamngatan 50.
Info: Jan Holmbäck 070719 22 00.

