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Vaxholms Natur
Hösten 2018

Mer om valenkäten på
vaxholm.naturskyddsforeningen.se
Enkätfrågorna som skickades ut till partierna (förkortade):
1. Är hållbarhet viktigare än befolkningsökning?
2. Ska Vaxholm bli en kalhyggesfri kommun?
3. Hur gör man det lättare att cykla i Vaxholm?
4. Vilka klimatmål ska gälla för Vaxholm?
5. Hur kan återvinningsmöjligheterna förbättras?
6. Vad ska göras åt avloppssystemet?
7. Hur kan försämringar och risker i trafikmiljön undvikas?
En sammanställning av svaren kan hämtas från vår hemsida,
liksom Youtube-klipp från de samtal om enkätfrågorna som
vi har haft med partiföreträdarna.
Om du vill hålla dig uppdaterad om hur vi följer upp frågorna
under mandatperioden och om annat som rör vår verksamhet
kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev på hemsidan.

Avs:
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
c/o Monika Kotva
Barrskogsvägen 11
185 94 Vaxholm

Öppna styrelsemöten 21/8, 24/9, 24/10, 26/11, 11/12 och
15/1 2019, samtliga med drop-in 18.15-18.30 på Hamngatan
50. Ändringar förekommer så kolla hemsidan, vårt
elektroniska nyhetsbrev eller ring någon i styrelsen.

Hej Naturvän,
I Naturskyddsföreningens valenkät om miljöpolitik har vi
i år valt att ställa lite mer öppna frågor än vid tidigare val. Det
innebär att läsaren får göra sin egen bedömning av vilket parti
som värnar bäst om Vaxholms miljö.
Det kan ändå vara intressant att titta på några av de
skillnader som jag själv har noterat efter att ha läst svaren och
lyssnat under samtalen.
 Inget parti påstår att befolkningstillväxt är viktigare än
hållbarhet, men det finns tydliga skillnader mellan dem
som bestämt sig för en siffra som man hävdar är hållbar
och dem som vill att hållbarhetskriterier ska bestämma
vilken befolkningsutveckling som är möjlig.
 Alla vill bygga ut cykelbanenätet, men det verkar finnas
olika ambitioner om hur snabbt utbyggnaden ska ske.
 Partierna har dålig koll på klimatpolitiken - flera av
svaren är svamliga och utan konkreta åtgärdsförslag.
 Det lutar åt ett nytt reningsverk tillsammans med
Österåker i Svinninge. Att lösa problemen med
ledningsnäten har dock varierande prioritet.
 Trängselavgifter för att minska trafiken? Hur hårt ska
Vaxholm driva frågan om att få bort farliga transporter?
Här har partierna olika åsikter.
För mer information om enkäten, se rutan på baksidan.
Naturhälsningar
Jan Holmbäck (ordförande)

Anders Bjärvall, tidigare kanslichef vid Naturskyddsföreningen och under 30 år rovdjursforskare och –handläggare vid Naturvårdsverket, ger oss bakgrunden till vargens
status i Sverige i dag. Varg – varför? Efter föredraget frågor
och diskussion. Begränsat antal deltagare. Föranmälan senast
måndag 15/10 till Jörgen Bäckström 070-743 22 25.

Program
Hösten 2018
Kommunval
Söndag 9 september
Om du har svårt att bestämma dig för hur du ska rösta i
kommunvalet, kan du ha nytta av att titta på resultatet av
Naturskyddsföreningens enkät till de politiska partierna. Se
första och sista sidan av detta blad, vår hemsida
(vaxholm.naturskyddsforeningen.se) och vår kanal på
Youtube (bit.ly/2wsu2mc).

Hållbar planering
Onsdag 14 november kl 18.00

Skördemiddag med Vi-skogen
Onsdag 3 oktober kl 18.00

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 får också lyssna
på Anders Schüllerqvist som berättar om principerna för
arbetet med Vi-skogen runt Victoriasjön och ger exempel på
hur det fungerar rent praktiskt i byarna. Naturligtvis får vi
också se bilder från planteringarna. Lokal: Hamngatan 50.
Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.
.

Surr vid Länsmansgården i Åkersberga
Söndag 16 september kl. 10.00

I Länsmansgårdens trädgård finns ett bisamhälle där man
genom glasrutor kan studera binas liv och få information om
biodling och binas betydelse. Per-Ivar Fransson från
Österåkers Biodlarförening berättar. Vid Länsmansgården
finns också en visningsträdgård som drivs enligt ekologiska
principer och innehåller köksträdgård, örtagård, frukt- och
bärträdgård, gammaldags rosor, rododendron, pioner,
perenner, annueller, Linnérabatt och växthus för uppdragning
av plantor. Ta gärna med barnen, förutom bikupan kommer
de att gilla Barnens Trädgård, där det bland annat finns en
busklabyrint, äppeltunnel, visningsodling av sädesslag, lin
m.m. Café finns det också! Vi samlas vid Circle K i Vaxholm
för samåkning. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

Tema varg
Torsdagen 18 oktober kl 18.30

Vargen – en gång talrik i Sverige, sedan utrotad och nu
återkommen och skyddad av svensk och EU-lagstiftning, är i
dag en komplex och kontroversiell fråga. Känslorna svallar
mellan tro, tyckande och vetande. Ett spännande och
intressant inslag i miljön, oro, ängslan, hat och ilska är några
av de facetter vi möter. Behövs den, hur farlig är den, vad
kostar den samhället? Dess predation på rådjur, älg och
tamboskap samt angrepp på både jakthundar och
sällskapshundar bidrar inte direkt till dess popularitet.

Vi har bjudit in
stadsbyggnadschefen
Susanne Edén för att
prata om hur man
bygger ett hållbart
Vaxholm. Hur får
man ihop
befolkningsökning
med behovet av förbättrad avloppshantering, trafikmiljö och
annan infrastruktur och service? Lokal: Hamngatan 50. Info:
Jan Holmbäck 070-719 22 00.

Ekoglögg
Måndag 3 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.

Vintervandring
Söndag 20 januari 2019 kl
10.00

Vi tar en promenad i
vinterlandskapet. Sträckan blir 3-5
km beroende på väder och
underlag. Samling Circle K. Info:
Jan Holmbäck 070-719 22 00.
Våra aktiviteter genomförs i samverkan med

