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

www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje,   sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

Södertälje - Nykvarn

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.                 

Kära medlemmar

Naturskyddsföreningen vill rädda området Älgbostad i 
Nykvarn från exploatering. Området är en naturresurs vid 
Yngerns strand och utgör en del av värdekärnan i en grön 
kil vars sy% e är att för all framtid bevara de stora natur-
värden som & nns i Yngern och i dess sjönära omgivningar. 

Saxat ur RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen): De gröna kilarna utgör en sammanhäng-
ande struktur av områden med höga rekreations-, natur- 
och kulturmiljövärden. De bildar en väv av grönska och 
vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger god 
tillgång till tätortsnära natur. De gröna kilarna knyter sam-
man gröna värdekärnor.

Varje grön kil bör hållas samman och dess funktioner och 
kvaliteter bör behållas och förbättras. Kommunerna bör 
förvalta och utveckla de gröna kilarna i samverkan. En 
kil bör ha en minsta bredd på omkring 500 meter. Loka-

lisering av ny bebyggelse, anläggningar och verksamheter 
bör undvikas i kilen. Tillgängligheten till kilarna bör öka. 
Särskilda kvaliteter som bör uppmärksammas är tysta om-
råden, vattenområden och stränder. 

De gröna värdekärnorna ingår i de gröna kilarna och in-
nehåller de allra högsta rekreations- natur- och kultur-
miljövärdena. De har ett stort utbud av upplevelse- och 
kulturmiljövärden samt en stor biologisk mångfald och 
variationsrikedom, som ger förutsättningar för fortplant-
ning och spridning av djur och växter. Ny bebyggelse samt 
nya anläggningar och verksamheter som påverkar en grön 
värdekärna ska undvikas.

Vi välkomnar alla medlemmar och även andra intresse-
rade till våra aktiviteter under hösten. Vi ber er uppmärk-
samma att våra styrelsemöten är öppna för föreningens 
medlemmar. Varmt välkomna önskar styrelsen.

Pehr Lind, Ordförande

Bornsjökilen



Program hösten 2016
Vår möteslokal blir framöver i konferensrummet Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus. 

Efter varje möte har styrelsen ett styrelsemöte, som är öppet för alla medlemmar. 

Passa på att påverka vår verksamhet! Även icke medlemmar är välkomna till föredragen, 

där vi ofta bjuder på kaff e med förtäring. Allt är gratis. Kontrollera på hemsidan före avfärd.

www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje

Södertälje - Nykvarn

8/9 Medlems- och styrelsemöte

Öppet styrelsemöte från kl. 1830 i konferensrummet 
Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus.

18/9 Familjedag vid Tveta Friluftsgård

Naturskyddsföreningen deltar i Friluftsfrämjandets 
Familjedag vid Tveta Friluftsgård kl. 11-15. Välkom-
men till en härlig söndag med massor av aktivite-
ter för stora och små! För information om resväg 
och/eller samåkning, kontakta Pehr Lind tel. 070-
644 12 56. Grillad korv, kaff e, smörgås etc. säljes.

25/9 Vandring längs östra Turingen

Samling kl. 1300 vid parkeringen till Vidbynäs golf-
bana för en enkel vandring längs nya Turinge-
leden. Medtag matsäck! Ansvarig: Håkan Hall 
(hakan.o.hall@outlook.com, tel. 070-722 48 02).

2/10 Strandskyddsmanifestation

Strandskyddsmanifestation sker i år vid Hökmoss-
badet och nybyggda caféet i Nykvarn kl. 14 – 16. 
Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län 
genomför för sjunde året i rad en gemensam mani-
festation för att uppmärksamma hoten mot strän-
derna och vikten av att värna strandskyddet. Mer 
information återfi nns på vår hemsida.

Ansvarig: Alf Claesson 070-341 13 00. Ej anmälan.

4/10 Sörmlands Natur

TV-fotografen Bengt Jägerskog visar bilder/fi lm 
från trakterna runt Nykvarn kl. 1830 i Qulturum 
Sländan i Nykvarn. Bengt är en sann naturvän som 
tillbringar mycket tid, i alla väder, alla årstider i 
våra härliga omgivningar. Kameran hänger ofta 
med, och Bengt kommer att dela med sig av en del 
av bilderna. Qulturum Sländan Nykvarn kl. 1830.

Öppet styrelsemöte efter föredraget.

3/11 Natur- och miljövård i Nykvarn

Passa på att diskutera Nykvarns natur- och mil-
jövård med kommunens nya miljöstrateg och 
miljö-inspektör Pernilla Barrud! Därefter öppet 
styrelsemöte för alla medlemmar. 1830, Caféet vid 
Hökmossbadet i Nykvarn.

1/12 Information om ugglor

Stefan Bengtsson, som är ordförande i Södertälje 
Ornitologiska förening, presenterar de vanligaste 
ugglorna i Sverige med ljud och bild. Därefter öppet 
styrelsemöte för alla medlemmar. 1830 i konferens-
rummet Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus.

 

2017 12/1 Uppföljningsmöte om varg

Vi följer upp den välbesökta temakvällen om varg 
och Sveriges andra stora rovdjur. Därefter öppet 
styrelsemöte för alla medlemmar. 1830 i Qulturum 
Sländan Nykvarn.

Allemansrätt innebär också ansvarstagande, att 
inte skada eller nedskräpa på annans mark.


