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Verksamhetsberättelse 2016 
 

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 548 medlemmar under 2016, varav 269 fullbetalande och 279 familjemedlemmar, vilket 

innebär en minskning sedan 2015 med 23 medlemmar (-4 %) 

 

Kretsstämma  

Kretsstämma hölls den 7 mars 2016 på Hamngatan 50 i Vaxholm 

 

Styrelse 

Kretsens styrelse har den 7/3 2016 – 14/3 2017 bestått av Jan Holmbäck (ordförande), Ann-Charlott Redman 

(vice ordförande), Inga Bäckström (kassör), Marianne Hauge-Granqvist (sekreterare), Monika Kotva, Hans 

Scheck och Leif Ljungberg. Birger Pettersen, Jörgen Bäckström och Chris Druid har varit styrelsesuppleanter. 

 

Revisor 

Sten Wickström har varit kretsens revisor och Paula Lundin revisorssuppleant 

 

Valberedning 

Berit Pettersen har varit valberedare. 

 

Programblad 

Två programblad med information om kretsarbetet, aktiviteter och utflykter har distribuerats till medlemmarna 

i september resp. i februari.  

 

Hemsida 

Föreningen har en websajt med adressen vaxholm.naturskyddsforeningen.se. Denna fylls på efterhand med 

relevant information om föreningens arbete. Hans Granqvist har skött uppdateringen av kretsens hemsida. 

 

Nyhetsbrev 

Ett elektroniskt nyhetsbrev distribueras till intresserade medlemmar ungefär en gång i månaden (250 

mottagare). I detta rapporteras från nyss genomförda aktiviteter samt lämnas information om kommande 

aktiviteter och styrelsens och arbetsgruppernas arbete.  

 

Möten, aktiviteter och utflykter 

7/3 Kretsstämma och föredrag och diskussion om miljöarbetet i Vaxholm med Mia Sklenar, 

kommunekolog. 

14/4 Medarrangör av möte om Vaxholms kulturmiljö i Norrbergsskolan 

24/4 Lär känna fåglarna vid Angarnssjöängen, utflykt med guidning av Stefan Paulin. 

30/4 Plantbytardag vid Engarn. 

15/5 Gröna kilarnas dag – vandring på norra Bogesundslandet 

6/6 En vild växtvandring på Kullö med Chris Druid på jakt efter ätliga växter. 

11/9 Utflykt till Skärgårdsstiftelsens besöksgård på Hjälmö med guidning av Lill Schierman. 

2/10 Bland grottor, bryggor och bryggerier. Vandring på Rindö vid ”stengrottorna” med guidning av 

Ingemar Wemmenhög, samt visning och ölprovning på Waxholms bryggeri under ledning av Per-

Erik Grön. 

16/10 Moss- och lavvandring på Bogesundslandet med Åsa Dalsätt. 
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8/11 Skördemiddag med äppeltema 

24/1 2017 Fräsch på riktigt. Föredrag om hygien- och hudvårdsprodukters miljöpåverkan av Jana Weiss. 

 

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 västra, Storäng östra och Norrberget samt blåplan för Vaxholms stad. Vi har även skickat in 

synpunkter på Trafikverkets planer för Engarns vägskäl, E.ONs förslag till dragning av kraftledning mellan 

Täljö och Vaxholm, Roslagsvattens planer om avloppsledning till Käppala, Stockholms läns landstings förslag 

till regionplan (RUFS) samt Fastighetsverkets och kommunens planer för anläggning av ”gäddfabrik” på 

Bogesundslandet. Vi har i en skrivelse till Skogsstyrelsen försökt att avstyra en avverkning vid Råholmen på 

Bogesundslandet. 

 

För styrelsen 

Vaxholm mars 2017 

 

 

Jan Holmbäck, ordförande 

 


