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Vårprogrammet 2014
… # nner du på omstående sida!

Kallelse till årsmöte och föredrag 2014-03-19
Kom och lyssna på kommunekolog Bjarne Tutturen som berättar om våra naturreservat! Kl 1830 börjar årsmöte och föredrag.
Vi bjuder på % ka i pausen. Lokal: Luna kulturhus/Nova.

Dagordning för årsmöte 2014

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 
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 2013 hittar du på hemsidan samt verksamhetsberättelse och räkenskapsutdrag som läggs ut på hemsi-
dan senast 2 veckor före årsmötet. Kontakta Anders Lerner, 0766- 48 08 74 för vidare info.

Miljö- och naturåret 2014
När det här skrivs är det plaskande vinter utanför fönstret. I nyheterna rapporteras om extrema väderförhållanden från många 
håll på jorden. Det skrivs i tidningar om miljögi' er i våra grönsaker och frukter, om riskerna med olika kemikalier i kläder och 
byggmaterial. Skogarna betraktas som trädåkrar och rovdjuren som skadedjur. Det pågår väg- och gruvprojekt runt om i landet 
som skulle förstöra stora naturvärden, och gamla kulturer. Det är lätt att bli missmodig. Samtidigt som påfrestningarna på vår 
livsmiljö blir starkare bara på grund av det ökande antalet människor, pågår också en fantastisk omställning av hela samhället. 
Varje dag kommer ny grön teknik ut på marknaden. Den ekologiska odlingen ökar. Medvetenheten om vilken % sk som är Ok att 
äta, och vilka vi bör avstå från sprider sig. Kunskapen om hur våra livsmedel, våra kläder och, våra hem på verkar våra kroppar är 
större än någonsin. I denna våg av ändrade förhållningssätt till livet här på jorden är Naturskyddsföreningen en viktig del. Våra 
200.000 medlemmar är en folkrörelse med stor kra'  att påverka. 2014 kallas för ett supervalår. Det är val till EU-parlamentet, 
riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Där kan vi göra skillnad. Fråga dina förtroendevalda om hur de ser på natur- och 
miljövårdsfrågor. Fråga dem hur de vill agera i konkreta frågor – privatbilismen i kommunen, hur man sköter skogsbruket, hur 
ser exploateringsplanerna ut? Vilken mat serveras i skolor, daghem och inom äldreomsorgen? I allt kan du vara med och påverka. 
I vardagen kan du välja att köpa ekologiska livsmedel. Bara genom att byta till ekologiskt ka( e och the, ekologiska bananer, vin-
druvor och mejeriprodukter och minska köttätandet gör du stor skillnad.  Du kan också engagera dig i Naturskyddsföreningens 
arbete. Det behövs många här - för att skriva remisser, ordna aktiviteter, eller bara för att trä( a likasinnade. Vi behöver också 
bara får komma ut och njuta och glädjas. Här är vårt vårprogram 2014. Hoppas du hittar något du tycker är roligt! Välkommen!

Anders Lerner

ordförande

www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se

Södertälje - Nykvarn



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

OBS! Kontrollera på hemsidan före avfärd
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4/3 Ugglespaning

Vi åker till södra Mörkö för att lyssna på kattuggla 
och sparvuggla, med tur också pärluggla och berguv. 
Varma kläder och eget fi ka gäller. 
Samåkning ordnas för de som önskar. 
Samling vid stationen Södertälje Centrum, kl. 1900. 
Åter ca kl. 2200.  Anmälan senast 3/3 till anders.lern-
er@naturskyddsforeningen.se eller 0766-480874.

19/3 Föredrag om våra naturreservat samt 
Årsmöte

Lär dig mer om de fi na naturreservaten i Södertälje 
och Nykvarn. Bjarne Tutturen från Miljökontoret, 
Södertälje kommun, berättar och visar bilder. 
Vi bjuder på fi ka i pausen. 
Luna kulturhus/Nova kl 1830. 

5/4 Klädbytardag

I vår upprepar Naturskyddsföreningen fjolårets 
succé: Miljövänliga Dagen – Sveriges största Kläd-
bytardag. 5 april blir det klädbytardagar på många 
platser i landet. I Södertälje äger den rum på Nova i 
Luna kulturhus. 
Mellan 1100-1500 kan du ta med dig upp till 5 rena och 
fräscha plagg. Du får en bytesbiljett per plagg, och 
byter till ett fynd du hittat. Inlämning från torsdag 3 
april. Ett enkelt sätt att vara klimat- och miljösmart! 
Kontakt Anders Lerner 0766- 48 08 74. 
Samarrangemang med Luna kulturhus /Nova.

27/4 Vårpicknick till paddors kärleksliv

Paddorna parar sig under en kort tid på våren, när 
vattnet har blivit över åtta grader varmt. Linadam-
marna är en plats där man kan del av detta spek-
takulära skådespel. Vi samlas vid parkeringen vid Li-
navägen 1100 och går tillsammans till dammarna där 
vi umgås och njuter av våren till 1400. Det fi nns även 

fågeltorn för den intresserade. Ta med matsäck! 
Kontakt Anders Lerner 0766- 48 08 74.

Maj Kosläpp

i början på maj är det dags för årets kosläpp i Lina 
naturreservat! Kolla dag och tid på kommunens 
hemsida. Välkomna till en naturupplevelsedag vid 
Linasjön mitt i Lina naturreservat med kosläpp vid 
fågeltornet 1130. Tid: 1000-1400. 
Vi medverkar i detta arrangemang med Södertälje 
kommun.

18/5 Familjedag i Kusens backe

Mitt i Södertälje ligger vår egen oas Kusens backe. 
Vi ser den alla på avstånd. Men hur många har 
egentligen utforskat vad den har att bjuda på? Un-
der inspirerande ledning av kunniga och spännande 
guider ordnar vi en skogsdag för hela familjen. Vi 
fi nns i gläntan mitt på Kusens backe 1100-1500. Kom 
och lär dig och barnen mer om mossor, fåglar, träd 
och kryp. Hälsa våren välkommen tillsammans med 
oss! Ta med matsäck och om ni vill grilla något. Vi 
ordnar elden! 
Kontakt Anders Lerner 0766- 48 08 74. Ej anmälan. 

2/8 Ängsvecka med slåtter, lär dig slå 

Håll den gamla blomsterängen öppen! Slåtter vid 
Skräddartorpskärret v31, skyltat från Tullgarnskrys-
set. Mer info på hemsidan. Vi börjar den första lörd-
agen i augusti, d. v. s. 2/8. Sedan håller vi på under 
morgon och förmiddag var dag med lämpligt väder 
tills det är klart.  När allt är slaget och bortdraget 
beställer vi en häst genom Länsstyrelsens försorg.  
Den som inte har egna redskap måste höra av sig in-
nan. Ta med stövlar och ev. redskap samt fi ka och 
lunch. Ingen anmälan.  
Kontakt om tider: Lennart Karlén 08-551 740 16.

Samarrangemang med
Studiefrämjandet.

Kontakta oss!
På www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se presenterar vi löpande vårt program, rapporter från våra utfl ykter, kommande 
och redan besvarade remissärenden. Kontakta oss gärna för tips på nya programpunkter, synpunkter på planärenden o.d, 
mail sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se  eller direkt till: Anders Lerner 0766- 48 08 74 Anders.
Lerner@naturskyddsforeningen.se, Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Lars Klasén (remissansv.) 073-563 80 01.


