
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2020 
 

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. 

Föreningen hade 462 medlemmar under 2020, varav 268 fullbetalande och 194 familjemedlemmar, Antalet 

fullbetalande har ökat med 3 medlemmar sedan 2018 (+1 %). 2019-2020 infördes nya striktare kriterier för 

familjemedlemmar vilket innebär att deras antal har minskat och därigenom också det totala antalet 

medlemmar. 

Som för alla verksamheter blev 2020 ett väldigt speciellt år för Vaxholmskretsen, med många inställda 

eller förändrade aktiviteter. Till exempel blev vi tvungna att ställa in det planerade 20 års-jubileet. 

 

Kretsstämma  

Kretsstämma hölls den 3 maj 2020 på Eriksö camping i Vaxholm (utomhus). 

 

Styrelse 

Kretsens styrelse har den 3/5 2020 – 16/3 2021 bestått av Jan Holmbäck (ordförande), Monika Kotva (kassör), 

Marianne Hauge-Granqvist (sekreterare), Ann-Charlott Redman, Chris Druid, Leif Ljungberg och Hans 

Scheck. Birger Pettersen, Inga Bäckström och Marja-Leena Mc Million har varit styrelsesuppleanter. 

 

Revisor 

Marie Hadley har varit kretsens revisor och Catherine Jäger Magnusson revisorssuppleant. 

 

Valberedning 

Jörgen Bäckström (sammankallande) och Kjell Hilding har varit valberedare. 

 

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 350 

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

aktiviteter och styrelsens och arbetsgruppernas arbete.  

 

Möten, aktiviteter och utflykter 

19/4 Gäddfabrik på Bogesundslandet med Lars Lindqvist, Vaxholms fiskevårdsförening 

3/5 Kretsstämma 

16/5 Plantbytardag och Naturfalken vid Rindö redutt 

24/5 Gröna kilarnas dag vid Angarnsjöängen 

28/6 Naturfalken vid Bogesunds slott 

30/8 Grundämnen och natur, naturguidning till Ytterby gruva 

6/9 Cykelutflykt med politiker 

20/9 Svamputflykt 

25/9 Fridays for future, demonstration vid kommunhuset 

27/9 Vandring på västra Bogesundslandet med Storstockholms Naturguider 

4/10 Vandring vid Träsksjön (inställd på grund av få deltagare och dåligt väder) 

2/12 Vad händer med våra stränder? Zoom-möte med Mia Svedäng om strandskyddet 
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Öppna styrelsemöten 

Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsemötena är öppna för alla 

medlemmar. 

 

Skötselavtal 

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

enklare skötsel av ett par vandringsleder, men detta avtal sades upp av SFV 2019. Ett nytt avtal upprättades 

för 2020 så verksamheten har nu kommit igång igen. Föreningen får ett organisationsbidrag som ersättning för 

insatserna. 

 

Projekt 

Vaxholmskretsen drev 2019-2020, 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 del av Lägret 

samt Avfallsplan 2021-2030. 

 

För styrelsen 

Vaxholm mars 2021 

 

 

Jan Holmbäck, ordförande 

 


