Hej Naturvän
Vi har nu summerat resultatet av medlemsundersökningen som vi gjorde tidigare i våras.
Resultatet är mycket uppmuntrande av flera skäl. För det första blev det ett högt deltagande,
totalt 57 svar. För det andra är våra medlemmar på det stora hela nöjda med vad vi gör. Ett par
småkritiska kommentarer om "mossighet" kunde vi notera, men jag tar det som något positivt,
nämligen att det finns (förmodligen relativt unga) medlemmar som är beredda att hjälpa till med
att förnya och vitalisera verksamheten. Vilket leder till den tredje positiva slutsatsen, nämligen att
flera medlemmar anmälde sig som positiva till att bli aktiva. Vi kommer att kontakta dessa under
den närmaste tiden och se hur de kan bli engagerade i kretsens arbete. För det fjärde fick vi
också in en hel del bra idéer på vilka frågor vi ska jobba med framöver, och då kommer de nya
aktiva lägligt in i bilden. En sammanfattning av enkätresultatet finner du här.
En fråga gällde frågor till vår politikerenkät, och där håller vi just på att slutföra arbetet. Det är
inte helt lätt att formulera skarpa frågor för en sådan enkät, men vi hoppas att kunna få fram lika
intressanta resultat som vi fått under tidigare kommunval.
Till helgen blir det dels plantbytardag på bibblan, dels en utflykt till Angarnsjöängen. Om två
veckor (Biologiska mångfaldens dag och Gröna kilarnas dag) är det så dags för långvandring på
Bogesundslandet. Äntligen utesäsong!
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Plantbytardag på Vaxholms stadsbibliotek
Lördag 5 maj kl 10.00  14.00 (preliminära tider)
Om du har trädgård, kolonilott eller balkong kanske du fyller fönstren på vårvintern med plantor
av grönsaker och blommor. Men det blir ofta för mycket av en sort och för lite av en annan. Nu
kan dubyta det du har överskott av till sådant du har brist på eller kanske till något helt nytt.
Samarrangemang med Vaxholms stadsbibliotek. Info: Jan Holmbäck 070719 22 00.
Fågelskådningens dag vid Angarnssjöängen
Söndag 6 maj kl. 9.30
Dags att njuta av våren och fågellivet vid Angarnssjöängen, länets förnämsta fågelsjö. Karin
Hendahl från Angarngruppen hjälper oss med spaningen. Ta med matsäck, kläder efter väder,
gärna stövlar. Glöm inte kikare. Vi träffas vid Circle K i Vaxholm kl 9.30 för samåkning. Resa på
eget bevåg: Kör E18 Norrtäljevägen norrut. Ta av vid Rosenkälla, och följ sedan skylt mot
Angarn (Gamla Norrtäljevägen), strax efter att du passerat Angarns kyrka, ta av vid skylt
”Angarnssjöängens naturreservat” (Örsta). Info och anmälan Jan Holmbäck 070719 22 00.
Gröna kilarnas dag/Biologiska mångfaldens dag
Söndag 20 maj kl. 10.50
Vi gör en långvandring (ca 8 km) genom ädellövskogar, hällmarker och kulturlandskap, med
guidning av Jan Holmbäck. Målet är ekhagarna vid Lökholmsudd med sin rika vårflora. Samling
vid Nibble (ta buss 670 från Söderhamnsplan 10.40 eller från Tekniska högskolan 10.20).
Samarrangemang med våra grannkretsar. Info: Jan Holmbäck 070719 22 00.

