I år hade vi väldiga problem med att få färdigt utskicket av vårprogrammet, mycket beroende på
förseningar i leveranser via Postnord. Deras service har på senare år försämrats samtidigt som
den blivit betydligt dyrare. En stor del av föreningens årliga budget går just till programutskicken,
och ett sätt att minska kostnaderna skulle vara om fler medlemmar tackade nej till
pappersutskicket. Det borde inte påverka deltagandet i aktiviteter och engagemanget i
föreningens hjärtefrågor negativt eftersom det finns många andra sätt att hålla sig uppdaterad
om våra aktiviteter.
 Ett sätt är förstås det som du just nu tillämpar, nämligen att läsa nyhetsbrevet. Vi skickar ut det
ungefär en gång i månaden, och vi ser till att all aktuell information kommer med, inklusive de
närmaste programpunkterna
 Webbsidan uppdateras fortlöpande, och där ser du också våra programpunkter samt även
aktiviteter i andra kretsar.
 Tryckta program finns alltid tillgängliga på Vaxholms stadsbibliotek samt i Turistbyrån i
Rådhuset.
 Det finns förstås också möjlighet att utnyttja sociala medier, t ex Facebook. Just nu finns det
dock ingen som vill ta på sig sköta den uppgiften, men skulle någon anmäla intresse, välkomnar
jag det varmt.
Du kan avanmäla det tryckta programmet genom att kontakta mig eller medlemsregistret. Det
kommer också att finnas möjlighet att ange detta i en digital enkät som vi inom kort tänker skicka
ut via nyhetsbrevet.
Programmet som till slut blev färdigt och utskickat ser ut så här. Första punkten på programmet
är den 5/3 då Zandra Gerdes från Stockholms universitet kommer att berätta
om mikroplaster och den 13/3 får vi en presentation av KRAV av dess VD Anita Falkenek.
Samma kväll har vi också kretsstämma. Förutom stadgeenliga ärenden ska vi nog också hinna
prata om vilka aktiviteter vi planerar inför kommunvalet i september. Mer detaljer om de första
två aktiviteterna nedan.
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Mikroplaster som miljöproblem
Måndag 5 mars kl. 18.30
Mikroplast, ett samlingsnamn för små plastpartiklar, är en term som fått stor spridning under det
senaste decenniet och nämns ofta i media som ett tidigare outforskat miljöhot. Mikroplastens
omfattande spridning i sjöar och hav har väckt stor oro då stora utsläpp av plast kombinerat med
en långsam nedbrytning gör att mängderna i miljön förväntas öka.
Det finns flera sätt att klassificera mikroplast, t.ex. vilket material den är gjord av men också om
den är primär och sekundär. Den primära är medvetet tillverkade små partiklar som används i
allt ifrån hygienartiklar till konstgräsplaner. Sekundär mikroplast kommer istället från slitage av
plastprodukter, t.ex förpackningar och syntetiska tyger.
Under de senaste åren har det producerats flera tillgängliga rapporter om källor till mikroplast
och dess potentiella effekter i miljön. Men eftersom detta är ett tidigare outforskat område
saknas det därför fortfarande kunskaper om mikroplastens egentliga effekter i miljön. Det är idag
svårt att bedöma risker av mikroplaster därför att det saknats två nödvändiga komponenter: 1)
bra testmetoder för att bedöma faran för organismer, och 2) vilka koncentrationer som faktiskt
förekommer i miljön.
Zandra Gerdes som är doktorand på Stockholms universitet ger en sammanfattning av hur det
ser ut i forskningsvärlden just nu vad gäller mikroplasters effekt på olika organismer, samt
berättar hur hon och hennes kollegor jobbar med dessa frågor. Dessutom kommer vi att
diskutera sätt att reducera utsläpp. Plats: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070719 22 00.

KRAV och kretsstämma
Tisdag 13 mars kl. 18.30
KRAVmärket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Vaxholmsbon Anita Falkenek är
sedan ett år VD på KRAV och kommer att berätta om vad certifieringen innebär, hur kriterierna
utvecklas och jämförelser med andra miljömärkningar.
Efter föredrag och frågor kallas medlemmarna i Vaxholmskretsen tillkretsstämma. Punkterna i
dagordningen är de stadgeenliga. Plats Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070719 22 00.

