Hej naturvän,
Höstprogrammet är nu på väg till din brevlåda och första programpunkten inträffar redan på
lördag, då vi får chansen att lära känna trädens mysterier (se nedan). Du kan också ladda ner
programmet här.
Mottagarlistan för programmet och detta nyhetsbrev uppdateras baserat på uppgifter i
Naturskyddsföreningens centrala medlemsregister. Jag är medveten om att det finns en del fel i
detta och har försökt rätta till dem som jag har upptäckt. Tyvärr kan en del uppgifter fortfarande
vara felaktiga, men om du får utskick trots att du har undanbett dig är det lätt att stänga av
prenumerationen genom att klicka på länken längst ner. Du får gärna även mejla mig så jag får
en uppfattning om hur omfattande problemet är.
Som du troligen har förstått av tidigare nyhetsbrev ställer sig Naturskyddsföreningen negativ till
exploateringen av Norrberget. Vi har grundat vårt ställningstagande enbart på natur och
miljöaspekter.
Den viktigaste aspekten är den negativa påverkan på vattenkvaliteten i Norra Vaxholmsfjärden
som kan förväntas. Den bristande kvävereningen hos Blynäsverket innebär att Norra
Vaxholmsfjärden belastas med ofullständigt renat avloppsvatten från den ökande befolkningen.
Dessutom kommer dagvatten från byggnader och hårdgjorda ytor från Norrberget att hamna i
Norra Vaxholmsfjärden. Vaxholm har ett åtagande enligt vattendirektivet att genomföra åtgärder
för förbättring av vattenkvaliteten, men utvecklingen i Norra Vaxholmsfjärden och Kodjupet går åt
fel håll.
En längre text om Norrberget med referenser finns här.
Folkomröstningen sker som bekant på söndag 10 september 1118.
Två veckor senare hoppas vi på svampfyllda korgar (se nedan)!
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Trädens hemliga liv
Lördag 9 september kl. 10.00
Välkommen på promenad i trädens rike. Tiina Vinter guidar och avslöjar några av trädens
hemligheter! Träden liknar oss i mångt och mycket. De hjälper och skyddar varandra och har ett
eget kommunikationssystem. Tiina kommer också att berätta om träden som "dammsugare" av
koldioxid och hur viktig skogen är som vattenpump. Ta med egen näring i form av matsäck!
Samling vid Circle K i Vaxholm för samåkning.
Info: Inga Bäckström 0737142748.
Svamputflykt på Bogesundslandet
Söndag 24 september kl 10.00
På Bogesundslandet finns några av Stockholmsområdets finaste svampmarker och
förhoppningsvis har höstregnen satt fart på produktionen. Vi tar oss till ett bra ställe och hjälps
sedan åt att hitta rätt hattar i skogen. Ta med matsäck och svampkorg. Samling vid Circle K i
Vaxholm för samåkning. Info: Jan Holmbäck 070719 22 00.

