Hej Naturvän
Vi är många som är nyfikna på vad valutgången kommer att leda till. I flera av de samtal jag
hade med partiföreträdarna uttrycktes en vilja att lyssna mer på Naturskyddsföreningens
synpunkter, så jag hoppas förstås att det också får genomslag när nämnder och
kommunstyrelse är tillsatta.
Tills vi vet mer om vad som kommer att hända i politiken kan vi ägna oss åt vad trädgårdslanden
kan bjuda på, umgås med likasinnade samt lära oss mer om det anrika projektet Viskogen nu
på onsdag 4/10 (OBS kl 18.00!). Se mer detaljer nedan där du också får information om vårt
vargmöte den 18/10.
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Skördemiddag med Viskogen
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 Viskogen 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 070719 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
EUlagstiftning, 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.
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 070743 22 25.

