
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 
annch.redman@gmail.com 

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

Agnetha Lundin 0707-77 49 03 
agnetha.lundin19@gmail.com 

Leif Ljungberg 541 37 248 
leif.ljungberg@telia.com 

Hans Scheck, suppleant 
hansotto.scheck@gmail.com 

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

Birger Pettersen, suppleant 541 325 87 
birger.pettersen@gmail.com 
 

Styrelsemöten, 13/2, 12/3, 23/4, 26/5 och 11/6, 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.! 

 

Nyhetsbrev 
Frågan om vi ska fortsätta skicka ut det tryckta programmet 
kommer upp på kretsstämman den 19 mars. För att hålla 
dig uppdaterad rekommenderar vi dig därför att 
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 eller 
skicka ett mejl till jan.holmback@sumit.se. 
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Vaxholms Natur 
Våren 2020 

 
 

 
 
Hej naturvän, 
Den 19 mars är det dags för årets kretsstämma. Utöver de 
stadgeenliga ärendena tänkte vi i år ta upp frågan hur vi ska 
göra med de tryckta programmen.  

Distributionen har de senaste åren blivit både krångligare 
och dyrare. Kan vi sluta posta programmen till medlem-
marna, och istället låta dem vara tillgängliga på t ex 
biblioteket och turistbyrån, samt få ut information genom 
tidningarnas evenemangssidor, nyhetsbrev, hemsida och 
Facebook? Vi hoppas på att många medlemmar kommer till 
stämman så att vi kan ta ett väl förankrat beslut i denna fråga. 

Om du inte har möjlighet att delta på stämman är du 
välkommen att skicka synpunkter till mig på 
jan.holmback@sumit.se eller ringa 070-719 22 00. 

Apropå kretsstämman vill jag påminna om att vi har behov 
av fler aktiva. Valberedningen har lyckats hitta kandidater för 
de val som ska göras på stämman, men vi ser gärna att det 
finns fler, gärna yngre, som kan hjälpa till med stort och 
smått. Det kommer också att behövas en valberedning för 
nästa år. Att vara aktiv i Vaxholmskretsen behöver inte vara 
betungande, men är garanterat roligt och givande. Kom på 
stämman eller hör av dig till mig. 

 
     Naturhälsningar från Jan Holmbäck (ordförande) 

mailto:jan.holmback@sumit.se


Kalendarium 
Våren 2020 

 
 

Eat Good: Recept som förändrar världen 
Onsdagar 26/2, 11/3, 25/3 och 8/4 
Tid: 18.30- 20.30 
Naturskyddsföreningen bjuder in till 
dialog i en liten grupp kring boken av 
Johan Rockström m.fl. och teman mat, 
hållbarhet och hälsa. Lokal: Hamngatan 
50. Anmäl dig senast den 21/2 till 
Monika Kotva 
(monika.kotva@gmail.com).  
 
 

Invasiva främmande arter - ett hot mot 
biologisk mångfald 
samt Kretsstämma 
Torsdag 19 mars kl. 18.00 
Jätteloka, lupin och 
svartmunnad smörbult 
är några exempel på 
invasiva främmande 
arter som det senaste 
året har synts i media. 
Varifrån kommer alla 
dessa arter och vem är 
det egentligen som 
bestämmer vilka arter 
som klassificeras som invasiva? Vad gör myndigheterna och 
vad har jag som enskild fastighetsägare för skyldighet? Under 
detta föredrag av Isabelle Eriksson, kommunekolog i 
Vaxholm, får du en inblick i vad lagstiftningen anger, vad 
som händer i Sverige och i Vaxholm samt tips på hur du kan 
bidra till att bekämpa invasiva främmande arter. 
Efter Isabelles föredrag och diskussion vidtar årets krets-
stämma med stadgeenlig dagordning samt frågan om utskick 
av programmen (se första sidan). Lokal: Hamngatan 50. Info: 
Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Gäddfabrik på 
Bogesundslandet  
Söndag 19 april kl 13.00 
Beståndet av gädda har 
minskat i Stockholms 
skärgård under lång tid och 
en av orsakerna är brist på 
lämpliga områden för lek. 
Så kallade gäddfabriker är 
ett sätt att ordna nya eller återskapa våtmarker som är 
lämpliga för lek. I år är det premiär för gäddfabriken nära 
Ekefjärd på Bogesundslandet. Lars Lindqvist, Vaxholms 
fiskevårdsförening visar hur det fungerar och om det blir en 
varm dag kommer också gäddorna visa hur det går till. Info: 
Jan Holmbäck 070-719 22 00. 

Liten fågelskådningsskola  
Lördag 9 maj kl. 10.00  

I samarbete med Vaxholms 
stadsbibliotek genomför vi en liten 
fågelskådningsskola. Vi börjar på 
biblioteket där vi får en introduktion 
till fågelskådandets konst och kikar i 
några fågelböcker. Därefter tar vi en 
promenad på Vaxön för att spana 
och lyssna. Aktiviteten leds av 
Etienne Edberg, naturguide, 
författare m m. Om du har en 
kikare, ta med den!. Info: Jan 
Holmbäck 070-719 22 00. 

Plantbytardag 
Lördag 16 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 vid Angarnsjöängen 
Söndag 24 maj kl. 10.30 

På årets vandring på Gröna 
kilarnas dag får vi njuta av 
fågellivet vid Angarnsjöängen, 
länets förnämsta fågelsjö. Etienne 
Edberg guidar. Samling vid Örsta 
parkering. Ca 7 km, 3½ timmar. 
Samarrangemang med våra 
grannkretsar. Buss från Söder-
hamnsplan 8.55, byte vid Roslags 
Näsby trafikplats till buss 676 kl 

9.47, byte vid Brottby trafikplats till buss 665 kl 10.15, 
avstigning vid Örsta kl 10.20, därefter promenad 200 m till 
naturreservatet. Det kan finnas bättre alternativ, men tidta-
bellerna är ännu inte publicerade. Dessutom försöker vi 
ordna samåkning i bil från Vaxholm. Håll utkik efter 
uppdateringar i nyhetsbrev och hemsida! Info: Jan Holmbäck 
070-719 22 00. 

Växtvandring m m när 
Vaxholmskretsen firar 20 år 
Söndag 31 maj kl 13-16 
Vi firar att Naturskyddsföre-
ningen i Vaxholm har funnits i 
20 år med olika aktiviteter i 
Kronängsparken. Vi inleder 
med en vandring i parken och 
dess närhet och letar efter vil-
da växter som går att äta, är 
bra för hälsan, det vill säga 
stärkande för kroppen, eller 
har andra användningsom-
råden. Chris Druid som är 
aktiv permakulturist leder vår vandring. 
Därefter kommer vi att hålla till vid ängen ner mot vattnet, 
där vi bjuder på underhållning, lättare förtäring, 
tipspromenad och Naturfalken. För att beräkna hur mycket 
förtäring som krävs, behöver du anmäla dig till Jan 
Holmbäck 070-719 22 00, jan.holmback@sumt.se senast 25 
maj. 

 
Våra aktiviteter genomförs i samverkan med 
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