Hej naturvän,
Naturskyddsföreningen framför ofta kritik mot makthavarna i kommunen. Det kan handla om
otillräckliga satsningar på klimatåtgärder, kortsiktig stadsplanering och ett ensidigt fokus på
befolkningsökning. Den här rollen nödvändig för en organisation som vill driva på utvecklingen i
hållbar riktning, mot ett klimatneutralt samhälle, en bevarad natur och en frisk Östersjö, men vi
kombinerar också alltid vår kritik med konstruktiva förslag.
Ibland kan det dock kännas lite tråkigt att alltid behöva kritisera, och jag vill därför lyfta fram
några positiva saker som har hänt, håller på att hända eller kommer att hända.
En sak som jag personligen uppskattar väldigt mycket är den nya cykelparkeringen vid Engarn.
Den tidigare var uppenbart konstruerad av någon som aldrig hade haft en cykel, eller åtminstone
inte hade behövt parkera den, men den nya är rymlig, ger möjlighet till säker låsning av cykeln
och dessutom försedd med tak, vilket uppskattas särskilt så här års.
Jag är också mycket glad över att kommunen äntligen har kommit igång med restaureringen av
Eriksömaren. Denna lilla våtmark har varit på väg att förvandlats till ett sumpigt snår, men
kommer nu att få en ordentlig öppen vattenyta och bättre vattengenomströmning, till förmån för
växt, amfibie och fågelliv, samt bidra till en bättre rening av det dagvatten som leds via maren.
Nästa år kommer en ny våtmark, en så kallad ”gäddfabrik”, skapas vid Söderby träsk på
Bogesundslandet. Förutom liknande positiva effekter som vid restaureringen av Eriksömaren,
skapas alltså en ny lekplats för fisk, vilket det finns ett stort behov av.
November är kanske inte bästa månaden för att skörda sol, men däremot lämplig för planering
av framtida installationer av solpaneler. På måndag har du chans att få mångsidig information
om möjligheterna (mer info nedan). Och om ett par veckor är det dags för ekoglögg.
Jag hoppas att vi ses!
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
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 23
Ekoglögg
Onsdag 13 december kl 18.30
Vi bjuder på ekologisk glögg och lussebullar. Vi välkomnar speciellt nya medlemmar som får ett
utmärkt tillfälle att ställa frågor om Naturskyddsföreningens arbete. Vi kommer att diskutera
vårens program, så kom gärna med förslag till aktiviteter. Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan
Holmbäck 070719 22 00.

