
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2019 
 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har till uppgift 

bl.a. att bevaka, upplysa, väcka opinion och påverka inom natur- och miljövårdsområdet. Kretsen verkar också 

för att stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse. 

Statistik över antalet medlemmar har inte blivit tillgänglig när detta skrivs. Om siffrorna kommer att finnas 

till hands längre fram kommer verksamhetsberättelsen att uppdateras. 

 

Kretsstämma  

Kretsstämma hölls den 12 mars 2019 på Hamngatan 50 i Vaxholm. 

 

Styrelse 

Kretsens styrelse har den 12/3 2019 – 3/5 2020 bestått av Jan Holmbäck (ordförande), Monika Kotva (kassör), 

Marianne Hauge-Granqvist (sekreterare), Ann-Charlott Redman, Agnetha Lundin, Chris Druid och Leif 

Ljungberg. Birger Pettersen, Inga Bäckström och Hans Scheck har varit styrelsesuppleanter. 

 

Revisor 

Sten Wickström har varit kretsens revisor och Kari Edelberger revisorssuppleant. 

 

Valberedning 

Jörgen Bäckström och Kjell Hilding har varit valberedare. 

 

Programblad 

Två programblad med information om kretsarbetet, aktiviteter och utflykter har distribuerats till medlemmarna 

i augusti resp. i februari.  

 

Hemsida 

Föreningen har en websajt med adressen vaxholm.naturskyddsforeningen.se. Denna fylls på efterhand med 

relevant information om föreningens arbete. Hans Granqvist har skött uppdateringen av kretsens hemsida. 

 

Nyhetsbrev 

Ett elektroniskt nyhetsbrev distribueras till intresserade medlemmar ungefär en gång i månaden (ca 330 

mottagare). I detta rapporteras från nyss genomförda aktiviteter samt lämnas information om kommande 

aktiviteter och styrelsens och arbetsgruppernas arbete.  

 

Möten, aktiviteter och utflykter 

12/3 E.ON om biogastillverkning samt Kretsstämma 

26/3 Periodiska systemet 150 år med Mats Johnsson 

9/4 Samtal om miljöfrågor med kommunalrådet Malin Forsbrand  

4/5 Plantbytardag på biblioteket 

19/5 Gröna kilarnas dag i Engelska parken i samarbete med Storstockholms Naturguider 

2/6 Naturfalken-aktivitet vid Bogesunds slott 

14/9 Besök på Ytterby gruva med gruvföreningen och Bert Allard 

21/9 Skräpplockning på Bogesundslandet 

3/10 Skördemiddag 

15/10 Klimatvågen med energirådgivare Eva Jernnäs 

23/10 Trädkramarna med Sweet Dreams 

3/11 Jakten på elementen – naturvandring på Resarö med Jan Holmbäck 
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12/11 Antropocen och planetens framtid med Sverker Sörlin (samarrangemang med grannkretsar) 

19/11 Sol, vind och vatten, förnybara energikällor med Hans-Otto Scheck 

3/12 Ekoglögg 

29/1 2020 Plaståtervinning med Lena Lundberg, IKEM 

 

Öppna styrelsemöten 

Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsemötena är öppna för alla 

medlemmar. 

 

Skötselavtal 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har haft ett avtal med Statens Fastighetsverk om tillsyn och enklare skötsel 

av ett par vandringsleder. I väntan på ett nytt avtal gjordes ingen inventering under 2019. Ett nytt avtal 

kommer dock att upprättas för kommande år. Föreningen får ett organisationsbidrag som ersättning för 

insatserna. 

 

Projekt 

Vaxholmskretsen genomförde med stöd av ett blixtbidrag från riksföreningen en överklagan av detaljplanen 

för Norrberget till Mark- och miljööverdomstolen, där vi tog hjälp av miljöjurist Jonas Christensson för att 

skriva avsnittet om dagvattenfrågan. 

Vi har vid några tillfällen genomfört Naturfalken-aktiviteter där deltagarna har fått chansen att visa eller 

förbättra sina kunskaper om arter. 

 

Remissärenden och skrivelser 

Styrelsen har under verksamhetsåret, utöver överklagandet av detaljplanen för Norrberget, och ett flertal 

skrivelser kopplade till det ärendet, lämnat synpunkter på kommunens förslag till detaljplan för Storäng östra 

granskning 3. Vi har även lämnat in flera skrivelser kopplade till vårt överklagande av Trafikverkets vägplan 

för Engarns vägskäl (som dock tyvärr avslogs av regeringen). I december lämnade vi in en skrivelse till 

kommunledningen med konkreta förslag till cykelfrämjande åtgärder. 

 

För styrelsen 

Vaxholm maj 2020 

 

 

Jan Holmbäck, ordförande 

 


