
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
 
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 446 medlemmar under 2021, varav 276 fullbetalande och 170 familjemedlemmar, Antalet 
fullbetalande har ökat med 8 medlemmar sedan 2020 (+3 %). 

Kretsens verksamhet blev 2021 liksom året innan svårplanerad, med inställda eller förändrade aktiviteter. 
Dock hade vi fått bättre rutin på att genomföra aktiviteter digitalt, och mot slutet av året kunde lättade 
restriktioner göra att fysiska möten kunde börja genomföras. 
 
Kretsstämma  
Kretsstämma hölls den 23 mars 2021 på Digitalt via Zoom. Agnes Söderquist från Studiefrämjandet agerade 
mötesordförande. 
 
Styrelse 
Kretsens styrelse har den 23/3 2021 – 24/3 2022 bestått av Jan Holmbäck (ordförande), Monika Kotva 
(kassör), Marianne Hauge-Granqvist (sekreterare), Ann-Charlott Redman, Chris Druid, Leif Ljungberg, 
Etienne Edberg och Henrik Svedäng. Hans Scheck, Birger Pettersen och Marja-Leena Mc Million har varit 
styrelsesuppleanter. 
 
Revisor 
Marie Hadley har varit kretsens revisor och Catherine Jäger Magnusson revisorssuppleant. 
 
Valberedning 
Lasse Arb Zackrisson (sammankallande) och Kjell Hilding har varit valberedare. 
 
Hemsida och Facebooksida 
Föreningen har en websajt med adressen www.vaxholm.naturskyddsforeningen.se. Denna fylls på efterhand 
med relevant information om föreningens arbete. Hans Granqvist har skött uppdateringen av kretsens 
hemsida. Etienne Edberg har startat en Facebooksida (Vaxholms Naturforum) som har en halvofficiell 
anknytning till kretsen. Vi lägger ut information om kommande aktiviteter samt text och bilder om 
observationer i Vaxholmsnaturen. 
 
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 
16/3 Föredrag om invasiva främmande arter av kommunekologen Isabelle Eriksson,. digitalt möte 
23/3 Kretsstämma 
18/4 Skogsvandring på Bogesund 
2/5 Plantbytardag på Rindö Redutt 
11/5 Workshop om översiktsplanen Vaxholm 2040 
16/5 Gröna kilarnas dag. Ledinventering av Stora Slottsrundan 
13/6 Invasiva arter och sandstensgång vid Engarn 

http://www.vaxholm.naturskyddsforeningen.se/


28/8 Jubleumsfirande i Johannesbergsparken med växtvandring, lätt förtäring och musik med Lasse 
Zackrisson. 

26/9 Utflykt till Tattby naturreservat i Nacka 
30/11 Svamparnas hemliga liv med Peter Nilsson, Naturhistoriska riksmuseet samt Ekoglögg 
6/12 Möte om Grönplanen med Emma Mattsson och Isabelle Eriksson. 
 
 
Öppna styrelsemöten 
Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsemöte nr 12 avser beslut per 
capsulam. Styrelsemötena är i regel öppna för alla medlemmar. 
 
Riksstämma 
Kretsen representerades på den digitala riksstämman 26/5-2/6 av Jan Holmbäck. 
 
Skötselavtal 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har ett avtal med Statens Fastighetsverk om tillsyn och enklare skötsel av 
ett par vandringsleder. Föreningen får ett organisationsbidrag som ersättning för insatserna. 

 
Projekt 
Vaxholmskretsen har hakat på riks kampanj om Blommande vägkanter. Vi har identifierat tre ställen som 
skulle vara lämpliga, men tanken är att vi ska få med markägare och närboende i båten.  

 
Remissärenden och skrivelser 
Styrelsen har under verksamhetsåret lämnat remissyttrande på översiktsplan för Vaxholm (Vaxholm 2040), 
detaljplan 422 Lägret och detaljplan 425 Vega 9 (Prästgården). Vi fick också tillfälle att yttra oss om förslag 
till Grönplan för Vaxholms kommun. Tillsammans med andra kretsar av Naturskyddsföreningen och 
representanter för fritidsfiskare har vi fått insändare om strömmingsfiske och trålningsgränser införda i både 
lokal- och rikspress. En strandskyddsdispens som kretsen överklagade 2020 har slutligen avgjorts genom att 
både Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen gått på vår linje, och Mark- och miljööverdomstolen inte 
har beviljat fastighetsägaren prövningstillstånd. 
 
För styrelsen 
Vaxholm mars 2022 
 
 

Jan Holmbäck, ordförande 


