
Avs: Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn
c/o Lars Ljungdahl
Solhemsgatan 9
152 41 Södertälje

Vårprogrammet 2016
… finner du på omstående sida!

Kallelse till årsmöte och föredrag 2016-03-03
Kom och lyssna på Hans v Essen om BERAS!  Föredraget börjar 1830 därefter årsmöte.
Vi bjuder på fika i pausen. Lokal: Studiefrämjandet Oxbacksgatan 24.

Dagordning för årsmöte 2016
a) Val av ordförande och sekreterare för stämman
b) Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet
c) Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
d) Styrelsens verksamhetsberättelse samt Resultat och Balansräkning 
e) Revisorernas berättelse 
f) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
g) Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
h) Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen 
i) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
j) Val av revisorer och revisorsuppleanter 
k) Val av valberedning 
l) Ärenden som väckts genom motion 

Styrelsens sammansättning 2015 hittar du på hemsidan samt verksamhetsberättelse och räkenskapsutdrag som läggs ut på hemsi-
dan senast 2 veckor före årsmötet. Kontakta Lars Ljungdahl, 070-566 95 19 för vidare info.

Miljö- och naturåret 2016
Kära medlemmar

Naturskyddsföreningen vill rädda området Älgbostad i Nykvarn från exploatering. Gården är en naturre-
surs vid Yngerns strand och utgör en del av värdekärnan i en viktig grön kil med syfte till att för all framtid 
bevara  de stora naturvärden som finns i Yngern och i dess sjönära omgivningar. 

Varmt välkomna önskar styrelsen, 
Pehr Lind, Ordförande

Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar att när-
vara vid och vi hoppas att se er då samt på årsmötet 3 mars.

www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se

Södertälje - Nykvarn



Program våren 2016
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis

OBS! Kontrollera på hemsidan före avfärd

www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se

Södertälje - Nykvarn

4/2 Föredrag om insekter, medlemsmöte
Sven-Åke Kraft håller ett föredrag om ”Småkrypsfoto-
grafering”. Föredraget börjar kl. 1830. Öppet styrelsemöte 
följer kl. 1930 på Studiefrämjandet, Oxbacksgatan 24. 

3/3 Föredrag och Årsmöte
BERAS, Building Ecological Recycling Agriculture and 
Societies, bygger på två tidigare EU-projekt: BERAS 
2003-06 och BERAS Implementation 2010-13. Inom 
dessa projekt skapades koncepten ”Östersjövänlig mat”, 
”Ekologiskt kretsloppsjordbruk” och ”Sustainable Food 
Societies”. Föredrag av Hans v Essen om BERAS. Därefter 
årsmöte.  Studiefrämjandet, Oxbacksgatan 24 kl 1830.

19/3 Earth Hour – släck för en ljusare framtid
Lördagen den 19 mars 2016 klockan 2030– 2130 är det 
dags för Earth Hour! Det blir det tionde året som vi 
släcker ljuset under världens största klimatmanifesta-
tion. Det är en politisk symbolhandling som skickar en 
viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändrin-
garna på allvar. Kampanjen drivs av Världsnaturfonden 
(WWF).

7/4 Medlems- och styrelsemöte
Öppet styrelsemöte från kl 1830 på Studiefrämjandet, 
Oxbacksgatan 24. 

16/4 Klädbytardagen
Södertälje stadsbibliotek, 11-15 på Nova. Biblioteket i 
Hölö har återbruksvecka/klädbytarvecka 11-15 april. Mer 
info på hemsidan.
Arrangemanget i sam arbete med Luna Kulturhus.

8/5 Fågelskådningens dag Tullgarn, OBS söndag
Ta med familj, vänner och lite fika och följ med på en tur 
runt slott och parken under vägledning av skådare ifrån 
Södertälje. Stövlar och lite grövre kläder brukar behövas, 

finns kikare så ta med den. Samling vid centralen parker-
ingsplats kl 0600 alt. vid Tullgarns slottsparkering cirka kl 
0630.  Se även www.stjof.sormlandsornitologerna.se 
Samarr. med Södertälje Ornitologiska förening.

Maj Kosläpp i Lina naturreservat INSTÄLLT
I början på maj är det dags för årets kosläpp i Lina natur-
reservat! Kolla dag och tid på kommunens hemsida. 
Vi samverkar med Södertälje kommun.

12/5 Medlems- och styrelsemöte
Öppet styrelsemöte från kl 1830 på Studiefrämjandet, 
Oxbacksgatan 24. 

19/5 Vårutflykt till Brandalsund
Vandring i det nyligen beslutade naturreservatet i 
Brandalsund med Södertäljes kommunekolog Carolina 
Hillerdal Ljungqvist. Medtag eget fika. Kläder efter väder. 
Samling kl 18.30 vid P-platsen Brandalsund. Max 25 delt-
agare. Anmäl senast 17/5 till telgenatur@gmail.com eller 
Lars Klasén 073-563 80 01. Samåkning från Södertälje 
kl 18.00 i mån av plats (anmäl senast 17/5). Samarrange-
mang med Södertälje kommun.

9/6 Medlems- och styrelsemöte
Öppet styrelsemöte från kl 1830 på Studiefrämjandet, 
Oxbacksgatan 24. 

v31 Ängsvecka med slåtter, lär dig slå 
Slåtter vid Skräddartorpskärret v31, skyltat från Tull-
garnskrysset. Mer info på hemsidan. Ta med stövlar och 
ev. redskap samt fika och lunch. Ingen anmälan.  
Samarrangemang med Studiefrämjandet.

1/9 Medlems- och styrelsemöte
Öppet styrelsemöte från kl 1830 på Studiefrämjandet, 
Oxbacksgatan 24. 

Kontakta oss!
Kontakta oss gärna via epost på sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se för tips på nya programpunkter, synpunkter 
på planärenden o.d, eller direkt till:
ordf. Pehr Lind (remissansv. Nykvarn) 070-644 12 56, Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Helena Hellman 072-368 23 87.


