Hej naturvän och Gott Nytt År,
Nu är Norrbergsfrågan på tapeten igen. Den här gången är det så kallat granskningssamråd,
vilket är det sista skedet innan planen ska fastställas. Det är alltså sista chansen för dem som
inte är sakägare att lämna in synpunkter, så meddela gärna till kommunen (plan@vaxholm.se)
vad du tycker. Och det är brådis, skrivelsen ska var inne på söndag 7/1 innan 24.00. Om du vill
ha lite inspiration kan du läsa Naturskyddsföreningens förslag till skrivelse här (det är i det
närmaste den slutgiltiga versionen).
Räkna med att det blir fler turer, för den slutliga planen kommer säkerligen bli överklagad. Vi kan
säkert räkna med att frågan blir het i valrörelsen också.
En annan aktuell fråga är om man gillar eller ogillar kalhyggen. Naturskyddsföreningen ogillar
dem av flera skäl och vi har presenterat våra argument i ett antal insändare i Mitt i Södra
Roslagen under hösten. Framförallt har vi tyckt att det är ynkligt av de statliga myndigheterna
Fastighetsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att de håller fast vid det omoderna
kalhyggesparadigmet även i Bogesundslandets naturreservat.
Det var därför med glädje vi för några veckor såg följande pressmeddelande från regeringen:
Regeringen vill utveckla skogsbruk med grön infrastruktur och färre kalhyggen
Detta borde påskynda omställningen så att vi snart kommer att slippa se kalhyggen på
Bogesundslandet.
Jag vill passa på att tipsa om ett tillfälle att träffa en person som kämpat hårt och länge för ett
bättre skogsbruk, Sebastian Kirppu, som gästar Täbykretsen på måndag. Tyvärr missar jag det
själv, men jag hoppas att många från Vaxholm kan komma.
Slutligen är det om ett par veckor äntligen dags för årets fotspa.
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Vad är det egentligen som händer med den svenska skogen?
Måndag den 8 januari kl. 19.00–21.00
Sebastian Kirppu är ett välkänt namn bland skogs och naturälskare. Hans
genuina engagemang inspirerar många och 2014 blev han bland annat
framröstad som Lyssnarnas val till sommarpratare i P1.
Vi har bjudit in Sebastian för att dela med sig av sin kunskap om hotet
mot naturskogarna och nödvändigheten av stora skogsområden med god
biologisk mångfald.
Plats: Hörsalen i Tibble gymnasium (Täbykretsen arrangerar)
Sköna örter för trötta fötter
Tisdag 23 januari 2018 kl 18.30
En temakväll om örter. Smaka örtte och få ljuvliga fötter efter fotbad med örter och örtsalvor! Ta
med balja och handduk för fotbadet, samt lite fika. Prat om örter under fotbadet. Lokal:
Hamngatan 50. Info: Chris Druid .08541 335 82.

