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Kontakta oss!
Kontakta oss gärna via epost på sodertalje-nykvarn.krets@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.                 

När stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun förra 
hösten behandlade förslaget om en marina i norra Brän-
ningeviken så gav man Samhällsbyggnadskontoret i upp-
drag att utreda alternativa lokaliseringar för en sådan. 
Bakom låg den starka opposition som förslaget mött. I LT 
kommenterade nämndens ordförande Sta$ an Norberg 
(V) beslutet så här: ”Jag tror att vi kommer hitta ett bätt-
re läge. Det är inte en så lätt nöt att knäcka, men jag är 
optimist”.

Därmed gavs intryck av att hotet mot norra Bränninge-
viken var avvärjt; något som förstärktes av att miljönämn-
den i december 2013 beslutade att skicka ut ett förslag om 
att utvidga naturreservatet Öbacken-Bränninge till att 
inkludera även viken på remiss. Synpunkter begärdes till 
den sista mars i år. Så långt var allt väl, och & ertalet av de 
yttranden som inkom till Miljökontoret var positiva till 
utvidgat naturreservat.

Men inga yttranden inkom från de två kanske viktigaste 
instanserna, nämligen stadsbyggnadsnämnden och tek-
niska nämnden. De begärde istället respit, vilket de också 
' ck, till den 31 augusti. Men innan dess bad de om ytt-
erligare respit, som beviljades till den 31 oktober. Nu, i 
början på september, synes det som att de inte heller nu 

kommer att bidra med några yttranden. Därmed kommer 
ärendet att hamna i långbänk.

Varför? En orsak är att Samhällsbyggnadskontoret avråder 
från utvidgningen, i det man varnar för att den inte bara 
förhindrar möjligheten att kunna nyttja marken för andra 
ändamål (vilket ju faktiskt är själva sy* et!) utan också en 
framtida expansion med bostäder söderut (dvs mot Bran-
dalsund, något som vi betraktat som avskrivet!). Därtill 
påpekar man att planärendet om en marina minsann inte 
är o/  ciellt avslutat. Men den främsta orsaken är nog osäk-
erhet och delade meningar inom partierna.

Slutsatsen är att förslaget om en marina i Bränningeviken 
ingalunda är avskrivet  –  och att vi som vill rädda Bränn-
ingeviken måste återuppta vårt arbete!

Därför ordnar Naturskyddsföreningen i Södertälje–
Nykvarn och Föreningen Rädda Bränningeviken till-
sammans med lokala föreningar och organisationer en 
manifestation lördagen den 4 oktober kl 1000. Det inleds 
vid naturreservatets P-plats med tal av representanter för 
föreningarna och däre* er blir det rundvandring i områ-
dets natur- och kulturmiljöer, med information av in-
bjudna experter. Se även omstående sida. Alla är välkomna.

Bränningeviken och Öbacken-Bränninge fortfarande hotade!

– trots förslag om utvidgat naturreservat istället för marina



Program hösten 2014
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis

Kontrollera på hemsidan före avfärd

www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje
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2/10 Öppet styrelsemöte

Öppet styrelsemöte för alla medlemmar kl 1800 i 
föreningslokalen på Oxbacksgatan 24 i Södertälje. 
Föreningen bjuder på fi ka.

4/10 Manifestation ”Rädda Bränningeviken”

Stöd ett utvidgat naturreservat!

Hotet mot norra Bränningeviken i form av en ma-
rina kvarstår. Detta trots att Södertälje kommuns 
stadsbygg nadsnämnd har beordrat Samhällsbygg-
nads kontoret att utreda alternativa lokaliseringar, 
och trots att miljönämnden enats om att föreslå en 
utvidgning av naturreservatet Öbacken-Bränninge. 
Se mer information på omstående sida!

Därför ordnar Naturskyddsföreningen i Södertälje–
Nykvarn och Föreningen Rädda Bränningeviken 
(raddabranningeviken.se) tillsammans med lokala 
föreningar och organisationer en manifestation med 
mottot ”Rädda Bränningeviken! Stöd ett utvidgat 
naturreservat!” lördagen den 4 oktober kl 1000. 

Manifestationen inleds vid naturreservatets P-plats 
med tal av representanter för föreningarna och 
därefter blir det rundvandring i områdets natur- och 
kulturmiljöer, med information av inbjudna expert-
er. Ta gärna med eget fi ka, vi bjuder på kanelbulle 
(kanelbullens dag!). Alla är välkomna! Kontakt Lars 
Klasén, 073-563 80 01, telgenatur@gmail.com

5/10 Vandring - Stora Alsjöns naturreservat

Kl 1300-1600. Vandring i Stora Alsjöns naturreservat 
och Sörmlandsleden. Samling vid reservatet kl 1300. 
Om Du önskar skjuts från Nykvarns station så arr-
angeras detta kl 1215 . Kläder efter väder. Medtag fi ka 
som kommer att intas runt lägereld. 

Föranmälan via e-mail till pehr.lind@abc.se senast 
3 oktober kl 1200. Ansvarig: Pehr Lind 070-644 12 56.

6/11 Öppet styrelsemöte

Öppet styrelsemöte för alla medlemmar kl 1800 i 
föreningslokalen på Oxbacksgatan 24 i Södertälje. 
Föreningen bjuder på fi ka.

9/11 Strandskyddsmanifestation
vid Hökmossbadet

Strandskyddsmanifestation vid Hökmossbadet och 
nybyggda raststugan kl. 1700. Naturskyddsförening-
ens kretsar i Stockholms län genomför för femte 
året i rad en gemensam manifestation för att upp-
märksamma hoten mot stränderna och vikten av att 
värna strandskyddet. Mer information återfi nns på 
vår hemsida från 15 oktober. Ansvarig: Alf Claesson 
070-341 13 00. Ej anmälan.

4/12 Öppet styrelsemöte

Öppet styrelsemöte för alla medlemmar kl 1800 i 
föreningslokalen på Oxbacksgatan 24 i Södertälje. 
Pehr Lind visar bildspel från vackra Sarek och före-
ningen bjuder på fi ka.

2015

11/1 Långfärdsskridskotur på Norra Yngern

Söndag 11 januari 2015: Långfärdsskridskotur på 
Norra Yngern med start kl 1300 vid Hökmossbadet 
c:a 2 timmar. Egna skridskor och säkerhetsutrust-
ning, inkluderande ombyte, medtags. Vi fi kar i ny-
byggda raststugan.  

Mer information på hemsidan från 1 jan 2015, t. ex. 
om isförhållandena tillåter turen eller inte.  

Föranmälan via e-mail pehr.lind@abc.se senast 
9 januari kl 1200. Ansvarig: Pehr Lind 070-644 12 56.

Arrangemangen i samarbete med Studiefrämjandet.


