Hej naturvän,
Trots ett mycket tydligt utslag i folkomröstningen för två veckor sedan är det fortfarande oklart
vad som kommer att hända på Norrberget.
Just nu är en ny version av detaljplanen ute för ett extra samråd, men detta förslag tar inte
hänsyn på något sätt till den massiva kritik som framförts mot tidigare förslag.
I det samråd som genomfördes för ungefär ett år sedan inkom 24 yttranden från föreningar,
fastighetsägare och privatpersoner i Vaxholm. Inte en enda var positiv till planerna. Ändå
sammanfattas synpunkterna på följande sätt i samrådsredogörelsen:
"De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga
området. Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget
innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen."
Samrådsredogörelsen erbjuder en även i övrigt smått absurd läsning, inte minst när man läser
stadsbyggnadsförvaltningens svar på Naturskyddsföreningens synpunkter.
Jag finner just nu ingen annan råd än att uppmana alla som tycker något om Norrberget att
skicka in sina synpunkter till stadsbyggnadskontoret. Om vi kan få in 50 yttranden den här
gången, kanske det tillsammans med alla andra opinionsyttringar, och ett tydligt utslag i
folkomröstningen, kan räcka till en omprövning hos den politiska majoriteten. Yttrandet behöver
inte vara långt, det räcker med ett par meningar. Kontakta mig om du behöver tips.
Glöm inte svamputflykten på söndag!
Och så är det snart dags för skördemiddag!
Slutligen tänkte jag fråga om du som har installerat solel i din villa eller bostadsrättsförening
skulle kunna tänka dig att berätta lite om dina erfarenheter på vårt möte den 27 november (se
nedan). Kontakta mig i så fall.
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
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.
Skördemiddag med Ingemar Lind
Tisdag 3 oktober kl 18.30
Kom med och festa på trädgårdslandens överflöd. Vi bjuder på vegetarisk mat och något gott till
kaffet. Om du har lust tar också du med något till buffébordet. Vi har också nöjet att presentera
Ingemar Lind, naturfilmare och känd för sina lågmälda men mycket engagerande filmer från
fjällvärlden. Vi får se filmer och bilder från Tänndalen, Ingemars hemtrakter. Lokal: Hamngatan
50. Info: Jan Holmbäck 070719 22 00.
Producera din egen solel!
Måndag 27 november kl 18.30
Kan solceller vara lönsamt?
Välkommen till ett informationsmöte om regler och fördelar med att installera och producera
egen solel. Eva Jernnäs, kommunens energi och klimatrådgivare i Vaxholm, inleder och
presenterar solkartan för Vaxholm. Solkartan ger svar på hur mycket energi du kan producera på
din fastighet.
Representanter från EON kommer att berätta mer om hur man blir solproducent och svara på
frågor om installation, ekonomi och regelverk. Användare kommer också att finnas på plats, som

kan berätta om sina erfarenheter.
Lokal: Hamngatan 50 (Kanonen). Info: Marianne HaugeGranqvist 076102 93

