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Möte med ledande politiker 

För att presentera BiG och höra vad kom-

munens ledande politiska företrädare kan 

erbjuda oss träffade i slutet av februari 

några ur styrelsen stadsbyggnadsnämndens 

ordförande Lars Wessberg och socialnämn-

dens ordförande Annicka Hörnsten 

Blommé. De visade intresse för våra önske-

mål utan att ha något aktuellt att föreslå. Ett 

alternativ för BiG som diskuterades kan 

vara ett ombyggt Cyrillus, sedan kommu-

nen har byggt ett nytt särskilt boende. Det 

skulle i så fall röra sig om 7-10 år fram i ti-

den. Våra skisser för hur prästgårdstomten 

skulle kunna användas på ett alternativt sätt 

fick uppskattning men eftersom det handlar 

om en förhandling med i första hand kyrkan 

är kommunen mer marginellt inblandad. 

  

Årsmötet 

BiG:s årsmöte hade god uppslutning av 

medlemmarna. Ny ordförande är nu Ingrid 

Eksted. Övriga styrelseledamöter är Eva 

Westberg, Hildburg Berglund, Leif Ljung-

berg, Hillevi Atterberg, Bosse Lidén och 

Maria Abrahamson Spångberg. Årsmötet 

antog en ambitiös verksamhetsplan. I den 

anges bl.a. att medlemsantalet behöver 

ökas, att varje medlemsmöte ska ha ett sär-

skilt tema, att vi ska hålla fler studiecirklar, 

ordna studiebesök, utflykter mm. För att 

åstadkomma en del av detta beslutade års-

mötet att medlemmar mer aktivt ska bjudas 

in att delta i arbetsgruppernas verksamhet. 

De nuvarande arbetsgrupperna är PR-grupp 

och hemsida, Byggare och finansiering, 

Byggnation och fysiska förslag samt Orga-

nisationsformer (ekonomi och juridik). Yt-

terligare en arbetsgrupp bildades under mö-

tet: en festkommitté. 

 

 

Angarnssjöängen 23 april 

BiG:s första utflykt sker med sakkunnig 

ledning av Storstockholms naturguider 

http://www.utinaturen.nu/  Angarns sjöäng 

är en av länets rikaste och värdefullaste få-

gelsjöar. Samling vid Statoilmacken för 

samåkning mot Angarn. Avfärd kl 8.30. 

Kostnad: 100 kr, 80 kr för medlemmar i 

Naturskyddsföreningen. Vi vandrar 11 km 

under 4 timmar. Tag med matsäck. Anmä-

lan till big.vaxholm@gmail.com 

 

Nästa medlemsmöte 16 maj 

Hur man lagar god mat tillsammans utan 

kockvana blir temat för det kommande 

medlemsmötet. Inbjuden presentatör är 

Irene Bauman från kollektivhuset Dunder-

backen. Välkommen till Kanonen kl 18.30! 

 

Picknick i det gröna 6 juni 

BiG välkomnar sommaren med ett national-

dagsprogram. Skriv in i kalendern redan nu. 

Mer information följer. 
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