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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.                 

Hej alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Södertälje-Nykvarn!

Du är en av c:a 2000 medlemmar i vår krets och Ditt engagemang och stöd är viktigt. På baksidan av detta blad hittar Du 
kretsens program för höstterminen.

Vi hoppas att Du tex har möjlighet att delta i vår traditionella höstvandring, som detta år är förlagd till naturreservatet 
Stora Alsjön.

Vi kommer denna termin att bla fokusera på svinn i livsmedelsproduktionen/-konsumtionen; det är inte klokt att nästan 
50% kasseras! Överhuvudtaget så överkonsumerar världens befolkning de gemensamma naturtillgångarna, och årets håll-
bara uttag var uppnått redan i augusti! Vi svenskar konsumerar i genomsnitt, som om vi hade 4 stycken jordklot!

Vad kan man som enskild göra? Detta kommer vi resonera kring på de 2 sista medlemsträ' arna. Våra trä' ar är o( a sam-
mankopplade med våra styrelsemöten, som hålls första torsdagskvällen i varje månad.

Väl mött önskar hela styrelsen!

Pehr Lind, Ordförande

MATSVINNET



Program hösten 2017
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
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7/9 Programändring: Möt Karl-Axel Reimer
från Södertälje miljökontor
Karl-Axel Reimer från Södertälje kommuns 
miljökontor presenterar hur kommunen arbetar 
med vattenplanering, samt även en del kring 
hållbarhetsarbetet i Södertälje kommun. Därefter 
öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 18.30 i 
”Fuga” i Södertälje stadshus.

17/9 Familjedag vid Tveta Friluftsgård

Friluftsfrämjandet ordnar en sedvanlig Familjedag 
vid Tveta friluftsgård kl. 11–14 där Naturskydds-
föreningen deltar. Välkommen till en härlig söndag 
med massor av aktiviteter för stora och små! För 
mer information se Friluftsfrämjandets hemsida.

24/9 Vandring Stora Alsjöns naturreservat

Kretsens traditionella höstvandring detta år startar 
vid P-platsen för Stora Alsjöns naturreservat som 
instiftades 2008. Vi vandrar österut på Sörmlands-
leden och hoppas fi nna höstkantareller. Start kl 1300 
(slut c:a 1600) Medtag egen matsäck och kläder ef-
ter väder. Önskas samåkning eller vägbeskrivning, 
kontakta aktivitetsansvarig pehr.lind@abc.se se-
nast 22 sept kl 1400.

5/10 Föredrag om skogsvård

Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor från Natur-
skyddsföreningen diskuterar aktuella naturvårds-
frågor inom skog och skogsbruk. Vilka naturvårds-
krav ställer samhället på skogsägarna, stora som 
små? Hur stora, och vilka är konfl ikterna mellan 
naturvård och dagens skogsbruk? Vad gör Natur-
skyddsföreningen lokalt, regionalt och på riksnivå? 
Därefter öppet styrelsemöte för alla medlemmar. 
Kl. 1830 i ”Fuga” i Södertälje stadshus.

2/11 Rödlistade kärlväxter bevakas av 

Floraväktare

Vilka ovanliga växtarter fi nns i Södertälje och 
Nykvarn? Rolf Wahlström ger en inblick i hur Flo-
raväktarna arbetar. Hur går bevakningen till och 
varför är det viktigt? Han presenterar också några 
speciellt intressanta och skyddsvärda växtplatser 
i våra kommuner. Därefter öppet styrelsemöte för 
alla medlemmar. Kl. 1830 i ”Fuga” i Södertälje stads-
hus.

7/12 Diskussion om matsvinn

Knappt hälften av all producerade livsmedel slängs.

Hur minskar vi svinnet under de kommande hel-
gerna? Diskussion samt efterföljande öppet styrel-
semöte. Se hemsidan beträff ande lokal och exakt 
starttid.

11/1 Räcker jorden till?

Hur kan vi minska det globala uttaget av naturre-
surser? Redan i mitten av augusti, så hade vi 2017 
tagit ut 100% av den årliga resurstillgången! Dis-
kussionen följs av öppet styrelsemöte. Lokal Fuga

Södertälje Kommunhus. Start 1830.


