
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2022 
 
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 479 medlemmar under 2022, vilket är en ökning med 33 personer (+7,4%). Antalet 
fullbetalande var 307 och familjemedlemmar 172. 
 
Kretsstämma  
Kretsstämma hölls den 24 mars 2022 på Hamngatan 50 i Vaxholm 
 
Styrelse 
Kretsens styrelse har den 24/3 2022 – 9/3 2023 bestått av Jan Holmbäck (ordförande), Monika Kotva (kassör), 
Marianne Hauge-Granqvist (sekreterare), Ann-Charlott Redman, Chris Druid, Leif Ljungberg och Etienne 
Edberg. Hans Scheck, Birger Pettersen, Marja-Leena Mc Million och Ingemar Bäck har varit 
styrelsesuppleanter. 
 
Revisor 
Marie Hadley har varit kretsens revisor och Catherine Jäger Magnusson revisorssuppleant. 
 
Valberedning 
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 driver 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 400 
mottagare). I detta rapporteras från nyss genomförda aktiviteter samt lämnas information om kommande 
aktiviteter och styrelsens och arbetsgruppernas arbete.  
 
Möten, aktiviteter och utflykter 
10/2 Fiskebeståndet i Östersjön under historisk tid, ett kombinerat fysiskt och digitalt föredrag av Henrik 

Svedäng. 
11/3 Skogspromenad med Mats Larshagen, Fastighetsverket med diskussioner om skogsbruket på 

Bogesundslandet 
24/3 Kretsstämma med  workshop  om frågor till årets valenkät  
2-5/5 Utställning i bibliotekets Kulturfönster med fokus på Operation Rädda bina 
7/5 Plantbytardag på stadsbiblioteket 
8/5 Gröna kilarnas dag – utflykt till Fastighetsverkets provytor för alternativa hyggesmetoder 
22/5 Vandring på Rindö med bland annat kungsängsliljor 
4/9 Besök i valstugorna med diskussioner om svaren i valenkäten. 
25/9 Svampexkursion på Bogesundslandet 
18/10 Visning av nya Återvinningscentralen i Vaxholm 

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


1/12 Ekoglögg med planering av verksamheten 
 
Öppna styrelsemöten 
Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsemötena är i regel öppna för alla 
medlemmar. 
 
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 om planerad spillvattenledning Blynäs-
Margretelund. Kretsen har lämnat in ett överklagande av bygglov för strandpromenad vid Norrberget till 
Länsstyrelsen. Innan Länsstyrelsens beslut bestämde dock exploatören sig för att dra tillbaka sin ansökan om 
bygglov. En strandskyddsdispens som kretsen överklagade 2020 har slutligen avgjorts genom att både 
Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen gått på vår linje. 
 
För styrelsen 
Vaxholm mars 2023 
 
 

Jan Holmbäck, ordförande 


