Hej Naturvän
Jag måste erkänna att när vi planerade för höstens aktiviteter räknade vi med att det till den 14
november, drygt två månader efter valet, med god marginal hade framkommit hur kommunen
skulle ledas politiskt. Nu är det tydligt att vi kommer att få vänta på svaret ett tag till och vi kan
inte räkna med att stadsbyggnadschefen Susanne Edén kommer att kunna ge några besked om
eventuell ny inriktning på strategier i planeringen. Dock: politiker kommer och går, men
tjänstemännen består, och det mesta av deras arbete är ändå styrt av nationella lagar och
förordningar. Det finns alltså mycket för oss att avhandla med Susanne om hållbar
stadsplanering. Observera tiden 18.00.
Den 3/12 är det läge att värma sig med lite glögg och bland annat prata om hur föreningens
webbtjänster fungerar. Naturskyddsföreningens webbprojektledare Mikael Enoksson, som lägligt
nog är vaxholmsbo, kommer för att lyssna på vad vi tycker saknas eller borde förbättras i
föreningens olika webbsidor.
Naturvänliga hälsningar
Jan Holmbäck
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Hållbar planering
Onsdag 14 november kl 18.00
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? Hur påverkas Vaxholms natur och kulturmiljöer?
Presentation och diskussion. Vi bjuder på kaffe och te. Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan
Holmbäck 070719 22 00.
Ekoglögg med webbmingel
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. Om du har synpunkter på hur
de olika delarna av Naturskyddsföreningens webbtjänster fungerar kommer du också få tillfälle
att lyssna på och prata med Mikael Enoksson som är webbprojektledare på
Naturskyddsföreningen. Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070719 22 00.
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