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Naturskyddsföreningen i Södertälje – www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje 

Program hösten 2010 
 

9/10  Svampar i Talbyskogen 
 
Höstens matsvampar och andra spännande fynd med Pelle Holmberg, 
naturpedagog och författare till flera kända svampböcker. 
Samling: Mälarbadets parkering kl 0900. Pågår till 1300. Medtag fika. Arrangör: 
Södertälje kommun. Kontakt: Bjarne Tutturen 08-523 033 50  
 

16/10  Svampar i Yttereneby naturreservat 

Höstens matsvampar och andra spännande fynd med Pelle Holmberg. Samling: Reservatsparkeringen 
vid Eneby båtklubb kl 1000. Utflykten pågår till 1300. Medtag fika. Arrangör: Södertälje kommun. 
Kontakt: Bjarne Tutturen 08-523 033 50 
 
19/10  Besök vid Södertälje hamn 

Besöket inleds med att Södertälje hamns vd Erik Froste berättar 
om hamnen och dess verksamhet. Efter fika, som hamnen bjuder 
på, blir det rundvandring med visning av hamnen (som är 
elbelyst). 
 
Samling: Hamnkontoret kl 1800. Besöket avslutas kl 2000. Max 20 
personer. Anmälan senast 15/10 till telgenatur@gmail.com eller 
Lars Klasén 073-563 80 01. 
 
 

1/11  Gör din egen el! 
 

Inget elbolag har vågat säga det till dig, men … Du kan göra din egen garanterat miljövänliga el och 
koppla in den i ditt eget hus. Utan krångel. Det är lätt att göra en insats mot klimathotet OCH höga 
elpriser. Kom och lyssna på Johan Ehrenberg, som berättar hur du går tillväga. Johan Ehrenberg är 
grundare av tidskriften ETC och vd för Egen El i Stockholm AB. 
 
Tid: 1830-2030. Lokal: NTO-IOGT-huset, Övre Torekällgatan 29. Föreningen bjuder på fika. Kontakt: 
Marika Lundgren , lundgrenmarika@hotmail.com , 070-374 75 12 
 
 

5/11  Vårdkasen – en manifestation för strandskyddet 
 
Våra stränder är ständigt utsatta för risken att exploateras. Naturskyddsföreningens kretsar i 
Stockholms län genomför denna kväll en gemensam manifestation för att uppmärksamma hoten mot 
stränderna och vikten av att värna strandskyddet och allemansrätten. Naturskyddsföreningen i 
Södertälje samverkar med Nynäshamn med aktiviteter på plats i Nynäshamn. Detaljerna är inte klara; 
information kommer i slutet av oktober på www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje. 
Kontakt: Jessica Eklund, jessicaeklund85@hotmail.com, 073-583 50 34 
 
 

7/12  Filmen HOME – en nyskapande film- och miljöupplevelse 
 
HOME är en inbjudan till tittarna att upptäcka jordens rikedomar, samtidigt 
som vi får en överblick över vår miljö och våra sociala frågor. Filmen handlar om 
hur vi människor rubbat balansen på jorden under vår korta tid här, men den 
ger också hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar 
på att användas. Det är den första filmen någonsin som i sin helhet har filmats 
uppifrån vilket gör den helt unik. Musik: Budapest Symphony Orchestra och 
Shanghai Percussion Ensemble.  
Tid: 1900-2100. Lokal: NTO-IOGT-huset, Övre Torekällgatan 29. Föreningen 
bjuder på fika. Kontakt: Lars Klasén, telgenatur@gmail.com, 073-563 80 01 



  

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje – www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje 

B Föreningsbrev 

Avsändare:  

Naturskyddsföreningen i Södertälje 
c/o  Monica Brundin 
Sveagatan 18  
152 42 SÖDERTÄLJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi behöver bli fler! 
 
Naturskyddsföreningen i Södertälje arbetar i huvudsak med remissarbete och programverksamhet. 
Vore vi fler aktiva skulle vi kunna göra mer! Om du kan tänka dig att bidra, lite eller mycket, med 
sådant som intresserar just dig, så hör av dig! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. 
Våra styrelsemöten är öppna och alla är välkomna dit. De äger rum första onsdagen i månaden  
kl 1830 i NTO-IOGT-huset, Övre Torekällgatan 29. Det är bara att komma! 
 
Remissarbete 
 
Vill du göra dig hörd? Är du intresserad av kommunens utveckling? Var med och tyck till! Vi är 
remissinstans för kommunens planärenden och arbetar kontinuerligt på att ge synpunkter på dessa.  
Lars Klasén är remissansvarig i styrelsen och nås via telgenatur@gmail.com eller 073-563 80 01. 
I skrivande stund (september) arbetar vi med ärenden som rör Hall (förslag om ny bebyggelse, 
småbåtsvarv mm väster och söder om anstalten), södra Almnäs (förslag om motorcykelbana) och 
Farstanäs (förslag om stugby på naturreservatet). Lars välkomnar synpunkter beträffande dessa! 
 
 
På omstående sida ser du höstens program! 
 
Har du något specialintresse relaterat till miljö och natur? I så fall är vi mycket intresserade av att 
anordna en programpunkt inom just det området – kanske med dig som guide? 
Du får gärna ge förslag på programpunkter för våren redan nu! Hör av dig till Jessica Eklund,  
jessicaeklund85@hotmail.com, 073-583 50 34. På förslag hittills är dels ett nytt besök vid 
vindkraftverket på Oaxen, dels ett besök vid sand- och bergtäkten vid Underås. 
 
 
Styrelsen 2010 består av: 

Jessica Eklund (ordf), jessicaeklund85@hotmail.com , 073-583 50 34 
Lars Klasén (v ordf, remissansvarig), lars.klasen@telia.com, 073-563 80 01 
Monica Brundin (sekr, kontaktpers), monica.brundin@naturskyddsforeningen.se, 073-309 61 17 
Lars Ljungdahl (kassör, webbansvarig), lars@photronik.se, 070-566 95 19 
Sussi Engdahl (ledamot), sussi_engdahl@yahoo.se, 073-906 88 94 
Marika Lundgren (ledamot), lundgrenmarika@hotmail.com, 070-374 75 12 
Kerstin Stenberg (suppl), kerstinstenberg@swipnet.se , 070-736 69 62 
 
Om du inte redan fått detta programblad per mail vänligen meddela oss din mailadress på 
www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje! 
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

Tid:  Onsdagen 16 mars 2011 kl. 19.30 
Plats: Övre Torekällgatan 29, Södertälje 
 
Innan stämmoförhandlingarna inleddes berättade Margareta Olofsson - som är första vice 
ordförande i länsförbundet – om länsförbundets verksamhet och om den verksamhetsplan som 
det skall beslutas om på länsstämman den 2 april. 
 
1. Årsmötets öppnande 

Lars Klasén öppnade mötet. 
 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Margareta Olofsson valdes till mötesordförande och Monica Brundin till 
mötessekreterare. 

 
3. Val av justerare 

Jessica Eklund och Lars Klasén valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
4. Årsmötets behöriga utlysande 

En kallelse utgick tillsammans med vårprogrammet i början av februari. Mötet ansågs 
behörigen utlyst. 

 
5. Styrelsen verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 

Verksamhetsberättelsen presenterades. Därefter lades den till handlingarna. 
Balansräkningen fastställdes. 

 
6. Revisorernas berättelse 

Revisorn Per-Olow Andersson läste upp revisionsberättelsen. 
 
7. Ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
8. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 

Mötet beslutade att fem ordinarie ledamöter skall ingå. 
 
9. Val av ordförande i kretsen tillika i styrelsen 
 Eftersom det saknades kandidat till ordförandeposten beslutades att i stället utse två vice 

ordförande: Jessica Eklund och Pehr Lind. 
 
10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

Till ordinarie ledamöter valdes Monica Brundin, Jessica Eklund, Pehr Lind,  
Lars Ljungdahl och Marika Lundgren. 

 Till suppleanter valdes Sussi Engdahl och Birgitta Giessmann. 
 
 



Sid 2(2) 

11. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Till revisorer valdes Per-Olow Andersson och Hans Birgersson.  

 
12. Val av valberedning 
 Styrelsen utsågs att till nästa årsmöte fungera som valberedning. 
  
13. Ärenden som styrelsen förelägger stämman samt eventuella övriga ärenden 
 Lars Klasén redogjorde för en del remissärenden som behandlats under året. 
 Han önskar kvarstå som remissansvarig fast han inte längre är med i styrelsen. 
 Det är dock styrelsen och inte årsmötet som utser vem som blir remissansvarig. 
 Lars Ljungdahl tog upp ett gammalt stämmobeslut på att vi ska anlita Eko- och/eller  
 JAK-banken. Styrelsen får ta de besluten men tydligen är det så numer att JAK-banken 

fungerar även för ut- och inbetalningar . 
 Vi bör till nästa år se över stadgarna. Bland annat bör val av ombud finnas med. 

 
14. Mötet avslutades 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Monica Brundin 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Margareta Olofsson Jessica Eklund Lars Klasén 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 
Verksamhetsberättelsen avser tiden 1 januari till 31 december 2010. 

Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 1548. Av dessa är 952 huvudmedlemmar och 596  
familjemedlemmar. Medlemsantalet har sedan förra årsskiftet ökat med 47 personer. 

Styrelsens sammansättning har sedan årsmötet 2010 varit 
Vid årsmötet lämnade följande personer styrelsen: Kristoffer Renberg (vice ordförande), 
Gunvor Larsson (kassör) samt Mary Holmgren (ordinarie ledamot). 

Ordförande  Jessica Eklund  
Vice ordförande Lars Klasén (remissansvarig) 
Sekreterare  Monica Brundin (postmottagare, kontaktperson) 
Kassör  Lars Ljungdahl (webbansvarig) 
Ordinarie ledamot Sussi Engdahl 
Ordinarie ledamot Marika Lundgren 
Suppleant Kerstin Stenberg 

Ekonomi
Ekonomin har under året 2010 varit god. Den enskilt största inkomsten är återbäringen från 
riksföreningen. 

Möten 
Styrelsen har haft elva protokollförda möten samt ett programplaneringsmöte. Utöver det har 
vi försökt få till stånd ett samarbete med Studiefrämjandet. Detta skrinlades dock senare. 
Dessutom har delar av styrelsen gjort ett studiebesök vid en ekoby under uppbyggnad utanför 
Mölnbo inför ett samarbete med naturguider samt även haft ett möte med dem. I december 
hade remissgruppen ett möte med Miljöpartiet i Södertälje, på deras inbjudan, med anledning 
av remissärendet om Farstanäs. 

Remisser  
Avlämnade remissyttranden 2010: 
2010-01-08 Sofieberg (Nya flerbostadshus mellan Villagatan och Bårstabergen) 
2010-01-15 Fördjupad översiktsplan Järna med omgivning 
2010-01-22 Hamnskär (Bebyggelse mm på ö i Mälaren, norra Enhörna) 
2010-02-22 Del av Kallfors: Norra Kallfors (Ny småhusbebyggelse mm) 
2010-02-22 Del av Kallfors: Kallfors uppsamlingsväg
2010-03-10 Underås (Utvidgad brytning av sand och berg) 
2010-03-12 Moraberg (Tomt för handels- och kontorsändamål) 
2010-04-30 Norrvrå (Ny småhusbebyggelse, västra Hölö) 
2010-05-31 Skarlunda (Ny småhusbebyggelse) 
2010-06-04 Grusåsen – Södertäljeporten (Nya flerbostadshus) 
2010-06-04 Moraberg (tomt för handels- och kontorsändamål) 
2010-06-18 Lejonet (Ny flerbostadsbebyggelse vid f.d. Tobaksmonopolet) 
2010-06-18 Mälareparken (Nya flerbostadshus söder om Lejonet) 
2010-08-03 Grävsta (Förtätning av västra Hölö, centrumlokalisering mm) 



���������

2010-08-27 Almnäs (MC-motorbana, skogsmarksområde södra Almnäs) 
2010-10-31 Hall (Ny bostadsbebyggelse och båtvarv) 
2010-12-17 Farstanäs (Stugby mm) 
2010-12-17 Nästäppan (Ny småhusbebyggelse) 
I samband med Farstanäsärendet har vi figurerat i artiklar i pressen och blivit intervjuade i 
lokalradion. Dessutom har insändare publicerats. Även i Almnäsärendet förekom en del 
publicitet. 

Exkursioner och andra aktiviteter 
Vid årsmötet i mars talde en representant från transitionrörelsen (Omställning Sverige) och 
två representanter från JAK-banken. I februari anordnades ugglespaning. I mars hjälpte vi till 
vid Riksteaterns och Naturskyddsföreningens familjemusikal Banankontakt på Estrad. Också i 
mars deltog vi vid kommunens Medborgardag med informationsbord. I april genomfördes en 
föreläsningskväll med Mats Greger, ordförande i Telge Återvinning. I maj deltog vi i 
kommunens vårstädning, genomförde ett studiebesök vid Oaxens vindkraftverk med Leif 
Eriksson, driftchef vid Telge Nät samt arrangerade en guidning vid Korpberget tillsammans 
med Södertälje kommun . I augusti arrangerades Ängens dag med slåtter vid 
Skräddartorpskärret vid Tullgarn i samarbete med hembygdsföreningarna i Järna och Hölö–
Mörkö. 
I oktober arrangerades ett studiebesök i Södertälje Hamn där dess vd Erik Froste talade. Johan 
Ehrenberg talade kring ämnet ”hur man gör sin egen miljövänliga el” vid ett välbesökt möte i 
november och i december visades filmen HOME. 
Nämnas bör också ett samarrangemang mellan elva olika kretsar i Stockholms län i 
november: en strandskyddsmanifestation benämnd Vårdkasen där vår krets samarbetade med 
Nynäshamnskretsen och deltog vid manifestationen där.  
Vi har i våra programblad annonserat Södertäljeornitologernas Fågelsskådningens dag i maj 
samt kommunens svamputflykter under hösten.  

Övrig verksamhet 
En person deltog i länsförbundets kretskonferens i februari och två personer vid länsstämman 
i april. 
En person var på riksstämman i juni och två personer vid höstkonferensen om biologisk 
mångfald i oktober. 
Vi har medverkat till Bra miljöval-certifiering av två Willys-butiker i Södertälje. 

Södertälje den 14 februari 2011 

Jessica Eklund  Lars Klasén 
ordförande    vice ordförande 

Monica Brundin  Lars Ljungdahl 
sekreterare   kassör 

Sussi Engdahl  Marika Lundgren 
ordinarie ledamot   ordinarie ledamot 
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