
STYRELSEN I VAXHOLMSKRETSEN 

Jan Holmbäck, ordförande 070-719 22 00 
jan.holmback@sumit.se 

Marianne Hauge Granqvist, sekreterare 076-102 9323 
mhg@mr-support.com 

Monika Kotva, kassör 
monika.kotva@gmail.com 

Ann Charlott Redman 541 750 09 
anne-charlotte.redman@karolinska.se 

Hans Scheck  
hans-otto.scheck@nokia.com 

Chris Druid 541 335 82 
chris.druid@gmail.com 

Leif Ljungberg 541 372 48 
leif.ljungberg@telia.com 

Inga Bäckström, suppleant 541 318 39 
ingabcm@gmail.com 

Birger Pettersen, suppleant 070-704 264 
birger.pettersen@gmail.com 

Agnetha Lundin, suppleant 070-777 49 03 
agnetha.lundin19@gmail.com 

 
Styrelsemöten, 19/2, 18/3, 23/4, 23/5 och 12/6 samtliga 
med drop-in 18.15-18.30 i Lägerbacken, Hamngatan 50. 
Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, så kom gärna 
och delta om det är någon fråga du vill ta upp. Ändringar 
förekommer så kolla vaxholm.naturskyddsforeningen.se 
eller vårt elektroniska nyhetsbrev. Hör gärna av dig till 
någon i styrelsen om att du tänker komma. 
Vi söker fler aktiva, gärna yngre, till styrelsen och till 
arbetsgrupper. Kontakta oss om du är intresserad! 

 

NYHETSBREV 
Om du vill hålla dig uppdaterad kan du prenumerera på vårt 
elektroniska nyhetsbrev som kommer ut ungefär en gång i 
månaden. Där får du aktuell information om vad vi har för 
oss i Vaxholmskretsen och kommentarer till det som händer 
i Vaxholms natur och miljö. Du kan hitta mer information 
och anmäla dig till vårt nyhetsbrev på 
vaxholm.naturskyddsforeningen.se 
Genom att välja bort det tryckta programmet sparar du 
både pengar åt kretsen och lite naturresurser. Skicka ett mejl 
till jan.holmback@sumit.se.  
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Vaxholms Natur 
Våren 2019 

 

 
 

Hej naturvän, 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har just nu två 
överklaganden som väntar på avgörande, Detaljplanen för 
Norrberget och Vägplan för Engarns vägskäl.  

Jag vill kortfattat beskriva hur vi resonerar kring över-
klaganden. För det första finns det två viktiga kriterier: 
1. Ärendet ska vara tillräckligt angeläget. Det kan vara att 

förslaget har stor negativ påverkan på natur och miljö, 
men i vissa fall har vi också drivit ärenden av mer prin-
cipiell natur, t ex strandskyddsärenden som ofta är av 
typen ”de små stegens tyranni”. 

2. Det ska finnas en god möjlighet att nå framgång. Vi över-
klagar inte för att sätta käppar i hjulen eller för att få ären-
den att dra ut på tiden. 

Om vi beslutar oss för att lämna in ett överklagande är det 
viktigt att yrkanden och motiveringar är så starka och 
genomarbetade som möjligt. Vi måste också vara beredda att 
driva ärendena genom flera instanser. 

Det betyder att ett ärende kan komma att kräva en hel del 
arbete. I en del fall kan vi få stöd ifrån rikskansliet, men andra 
ärenden måste vi driva själva. Därför är det ytterst värdefullt 
om medlemmar med t ex tekniska, juridiska eller andra 
detaljkunskaper, samt lokalkännedom, kan rycka in och göra 
punktinsatser när det behövs. Detta gäller också arbetet med 
att skriva remissvar som i en del fall kan vara ganska 
komplicerat. Hör av dig om du tror att du kan göra en insats! 

 
     Naturhälsningar från Jan Holmbäck (ordförande) 

mailto:jan.holmback@sumit.se
mailto:jan.holmback@sumit.se


Kalendarium 
Våren 2019 

 

 

Från bananskal till klimatsmart drivmedel 
samt Kretsstämma 
Tisdag 12 mars kl. 18.00 
Klimatförändringarna kräver att vi ställer om vår fordonsflot-
ta. Vilken roll spelar biogas i den omställningen? Hur kan jag 
med min matavfallspåse och val av bil bidra till att biogasen 
fortsätter växa? Lena Berglund, regionchef på E.ON, en av 
Sveriges största producenter och distributörer av biogas, 
beskriver den svenska biogasproduktionen, varför E.ON 
väljer att bygga en helt ny biogasanläggning i Stockholms-
regionen samt fördelarna med biogas för klimatet och 
lantbruket. Lena har tidigare arbetat på branschorgani-
sationen Energigas Sverige och på såväl Regeringskansliet 
som Europaparlamentet med miljöfrågor. 
Efter Lenas föredrag och diskussion vidtar årets krets-
stämma med stadgeenlig dagordning. I år har vi också ett 
förslag till ändrade stadgar att behandla. Lokal: Hamngatan 
50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Periodiska systemet 150 år 
Tisdag 26 mars kl 18.30 
Mats Johnsson, Material- och Miljökemi vid Stockholms 
Universitet, berättar om hur listan över kända grundämnen 
började växa från slutet av 1700-talet och vilken roll Ytterby 
gruva hade för dessa 
upptäckter. Under 
1800-talet började 
man arrangera 
grundämnena syste-
matiskt. och upp-
täckter under 1900-
talet ledde fram till 
dagens förståelse för 
periodiska systemet. När Dimitrij Mendelejev presenterade 

sin första version av periodiska systemet 1869 baserade han 
det på de 56 grundämnen som då var kända. Därefter har allt 
mer sofistikerade metoder använts ända fram till att grund-
ämne 118, oganesson, upptäcktes för bara några år sedan. 
Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Kommunalrådet och miljön 
Tisdag 9 april kl 18.30 
Vaxholms nya ordförande i 
kommunstyrelsen Malin 
Forsbrand presenterar sig och 
svarar på frågor om 
kommunens miljöpolitik. 
Utgångspunkt är 
Naturskyddsföreningens 
önskelista i åtta punkter till 
kommunledningen, som 
lämnades över i början av året. 
Lokal: Hamngatan 50. Info: Jan 
Holmbäck 070-719 22 00. 

Liten fågelskådningsskola  
Lördag 27 april kl. 10.00 (preliminärt)  

I samarbete med Vaxholms 
stadsbibliotek genomför vi en 
liten fågelskådningsskola. Vi 
börjar på biblioteket där vi får 
en introduktion till fågelskå-
dandets konst och kikar i några 
fågelböcker. Därefter tar vi en 
promenad på Vaxön för att 
spana och lyssna. Om du har en 
kikare, ta med den! OBS! 
Aktiviteten är under planering 
vid tryckning av programmet.  
Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Plantbytardag 
Lördag 4 maj kl 10-14 
Om du har trädgård, kolonilott 
eller balkong kanske du på vår-
vintern fyller fönsterbrädorna 
med plantor av grönsaker och 
blommor. Men det blir ofta för 
mycket av en sort och för lite av en annan. Nu kan du byta 
det du har överskott av till sådant du har brist på eller kanske 
till något helt nytt. Märk krukan med växtens namn och gärna 
ditt eget! Har du inget att bidra med kan du ändå få ta del av 

överflödet, det blir alltid plantor över. Samarrangemang med 
Vaxholms stadsbibliotek som också är plats för 
arrangemanget. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Gröna kilarnas dag i Engelska parken 
Söndag 19 maj kl. 11.15 
I den Engelska parken 
vid Rydboholm sjunger 
näktergal ikapp med 
svarthätta och lövsång-
are. Här finns boksko-
gar såväl som alkärr, 
och när vitsipporna 
blommat färdigt tar 
krolliljorna över.  
Vandra i sällskap med Anna Petri i kungars fotspår från 
Östra Ryds medeltida kyrka, längs med Kyrkviken och förbi 
Rydboholms slott, till parken som sjuder av liv - men som 
även döljer en och annan hemlighet från gångna tider. 
Samling ca kl 11.15 vid busshpl Östra Ryds kyrka Buss 670 
går från Söderhamnsplan kl 11.00 och från Tekniska Hög-
skolan  kl 10.50. Det går också att ansluta på parkeringen vid 
kyrkan ca 11.30. Ca 7 km, 3½ timmar. Samarrangemang med 
Storstockholms naturguider, Täby- och Österåkerskretsarna. 
Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Eat Good: Recept som förändrar världen 
Under våren genomför vi en 
bokcirkel kring boken med text av 
Johan Rockström m fl. Det 
kommer att bli fler tillfällen och vi 
tar emot intresseanmälningar 
redan nu. Kontakta Monika 
Kotva monika.kotva@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 

Våra aktiviteter genomförs i samverkan med 
 

 


