
Södertälje

Föreningsbrev B

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

Vårprogrammet 2012
… "nner du på omstående sida!

Kallelse till årsmöte och föredrag 2012-03-07
Kom och lyssna på debatt om miljömärkning Svanen & Bra Miljöval! Vi bjuder på �ka i pausen.
Kl 1800 börjar årsmötesförhandlingarna och föredraget kl. 1900, IOGT-NTO-huset Övre Torekällgatan 29.

Dagordning för årsmöte 2012

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 
m) Stadgeändring om namnbyte till ”Södertälje och Nykvarn”, samt eventuella övriga ärenden.

Styrelsens sammansättning 2011 hittar du på hemsidan samt verksamhetsberättelse och räkenskapsutdrag som läggs ut på hemsi-
dan senast 2 veckor före årsmötet. Kontakta Monica Brundin 073-309 61 17 för vidare info.

Ett nytt miljöår!
Utökat strandskydd hotas
I Södertäljekretsen arbetar vi mycket med planfrågor och i många fall med remisser som berör våra stränder. Enligt 
strandskyddsbestämmelserna efter 1 juli 2009 upphör alla utvidgade strandskyddsområden att gälla vid utgången 
av år 2014. Länsstyrelsen genomför fram tills dess en översyn för att fatta nya beslut om att utvidga strandskyddet 

strandskyddsområden men också nya. Utan sådana beslut återgår strandskyddet till det generella, dvs 100 meter, och 
övriga områden hotas därmed av exploatering! Därför inventerar Naturskyddsföreningens kretsar i hela landet den 
egna kommunens strandskyddsområden för att därefter föreslå och på olika sätt agera för att beslut verkligen fattas. 
Detta gäller även vår krets - och du får gärna bistå! 

Kontakta oss!
På vår webbplats www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje presenterar vi löpande vårt program, rapporter från 

Kontakta oss gärna för tips på nya programpunkter, synpunkter på planärenden eller annat, via mail till telgenatur@
gmail.com eller direkt till någon i styrelsen: 
Monica Brundin, 073-309 61 17, Lars Ljungdahl, 070-566 95 19, Sussi Engdahl, 073-906 88 94, Marika Lundgren, 
070-374 75 12, Pehr Lind (remissansv. Nykvarn), 070-644 12 56 eller Lars Klasén (adj. remissansv.), 073-563 80 01.

Naturskyddsföreningen i Södertälje   —   www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje



Program våren 2012
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis

Kontrollera hemsidan före avfärd

8/2  Bildvisning om Sarek
Pehr Lind visar bilder från Sarek samt ger tips om utrustning och lämpliga turer för nybörjare.  kl 1800- 1900 därefter styrelsemöte, 
IOGT-NTO-huset, Övre Torekällgatan 29. Ingen anmälan. Ett samarrangemang med Studiefrämjandet.

22/2 TEMA: MILJÖGIFTER, Flamsäkra katter och andra kemiska överraskningar
Flamsäkra katter och andra kemiska överraskningar i våra hem. Så kan man sammanfatta Anna Frosters föreläsning om det 
skenande kemisamhället och den omfattande användningen av kemikalier i vår vardag. Om vad som gömmer sig i dammtussar, 
stekpannor, barnvagnar och ja till och med våra katter.  Utan kemikalier skulle vårt sätt att leva vara nästan omöjligt, men sam-
tidigt blir konsekvenserna utav detta allt mer uppenbara. Också de mest avlägsna trakterna av vår planet är impregnerade med 

Onsdag 22 februari 1830, Hörsalen, Luna kulturhus/Nova. Ett samarrangemang med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet.

7/3  Årsmöte , Föreläsning om Bra Miljöval och Svanenmärkning
Årsmöte 7 mars kl 1800-1845 00-2000 Anky Enskog i Handla Miljövänligt-gruppen i Stockholm talar om Bra Miljöval 
och Ove Jansson från svanen.se talar om Svanenmärkning. Lokal IOGT-NTO-huset, Övre Torekällgatan 29. Ingen anmälan.

14/3 TEMA: MILJÖGIFTER, Badskumt - gifterna som gör dig ren, fräsch och snygg
Schampo och hårspray, krämer för händer, tänder, solen, dagen och natten. Vi använder 110 ton skönhets- och hygienprodukter 

och förundras över allt man kan hitta. Kom och få koll på vad du bör undvika och vad du ska tänka på nästa gång du handlar ny 
tvål, tandkräm och deo. Hon har skrivit boken Badskumt - gifterna som gör dig ren, fräsch och snygg.
Onsdag 14 mars 1830 Hörsalen, Luna kulturhus/Nova. Ett samarrangemang med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet.

28/3 TEMA: MILJÖGIFTER, Handbok för den kräsne konsumenten
Tommy Svensson, miljöinspiratör, författare och debattör berättar om problemen med tillsatser i mat och hur vi kan påverkas 
av dessa. Att vara en kräsen konsument ger inte bara inblick i de multinationella jätteföretagens produkter utan även hur vi kan 

idag tror är nyttigt, kan ge stora problem på sikt. Tommy Svensson har bland annat skrivit boken Handbok för den kräsne konsu-
menten och är känd från TV-programmet ”Matakuten”.
Onsdag 28 mars 1830 Hörsalen, Luna kulturhus/Nova. Ett samarrangemang med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet.

Om kriget mot oss själva och mänsklighetens möjlighet att överleva det. Hör vittnesbörden från 23 världsledande professorer om 

den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss.
Onsdag 11 april 1800 Hörsalen, Luna kulturhus/Nova. Ett samarrangemang med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet.

23/4  Studiebesök vid Himmerfjärdsverket
Himmerfjärdsverket drivs sedan 1974 av det regionala aktiebolaget SYVAB, som ägs av kommunerna 
Botkyrka, Nykvarn, Salem och av Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB. Det tar emot vatten från 
Essingeöarna i norr till Järna i söder.  Max 25 deltagare.  Anmälan senast den 21/4 till Lars Klasén, tel-
genatur@gmail.com, 073-563 80 01. Samåkning ordnas för de som önskar. Måndag 23 april kl 1830- 2030.

Studiebesöket samarrangeras med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem.

Samling den 27 maj kl 1300 vid Nykvarns stations parkering. Pågår till ca kl 1600 -
sidan under maj månad.  Anmäl senast den 25/5 till Pehr Lind, m10184@abc.se, 070-644 12 56.

v31  Ängsvecka, avslutas lördag 4/8 med Ängens dag 
Håll den gamla blomsterängen öppen! Slåtter vid Skräddartorpskärret v31, skyltat från Tullgarnskrysset. Mer info på hemsidan.

    Tema: miljögifter och Sarek samarrangeras med Studiefrämjandet och Luna Kulturhus. 

Södertälje

Naturskyddsföreningen i Södertälje  —  www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje



Föreningsbrev B

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

Höstprogrammet 2012
… !nner du på omstående sida!

KALLELSE till extra stämma
24/10 2000 (direkt efter kvällens seminarium).

Vid ordinarie årsmöte våren 2012 utsågs inte någon valberedning inför kommande årsmöte våren 2013.
På grund av detta kallas härmed till extra stämma med denna fråga som enda punkt på dagordningen.
Kallelse kommer också att göras via hemsidan.

TEMA: Vatten

Vattenråd!

I våras bildades Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd. Ett vattenråd är en lokalt förankrad organisation 
där vi som bor och verkar inom fjärdarnas tillrinningsområde kan mötas. Här kan alla som vill vara delaktiga 
i frågor som berör grundvatten, vattendrag, sjöar och hav mötas och tillsammans verka för att bevara och för-

I det arbete som föregick bildandet av Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd har både Naturskyddsför-

-
dinge och Mörkö. Ordförande är Carl Bonde, Mörkö

Arbetet för utökat strandskydd fortsätter!

Vårt arbete för utökat strandskydd fortsätter. De nya strandskyddsbestämmelserna anger ju att alla utvidgade 

fattat nya beslut om att utvidga strandskyddet till högst 300 meter. Utan sådana beslut återgår strandskyddet 
till det generella, dvs 100 meter, och övriga områden hotas därmed av exploatering! Därför inventerar Natur-
skyddsföreningens kretsar i hela landet den egna kommunens strandskyddsområden för att därefter föreslå och 

KONTAKTA oss!

På vår webbplats www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje presenterar vi löpande vårt program, rapporter 

Kontakta oss gärna för tips på nya programpunkter, synpunkter på planärenden eller annat, via mail till telgena-

Södertälje - Nykvarn



Program hösten 2012
Även icke medlemmar är välkomna, allt är gratis

Kontrollera hemsidan före avfärd

14/10 Guidning Stora Envättern

-

vid parkeringen till reservatet kl 1300. Turens längd beror lite på 
-

30). Vi kommer kunna ploc-

-

telefonnummer senast 11 oktober. Vi ger gärna också färdinstruk-
tion via e-mail och förmedlar platser för passagerare som saknar 
transport. Vid regn och prognos heldagsregn kan evenemanget 

24/10 TEMA: Vårt vatten, Östersjön, Extrastämma

30-2100

2000 Extrastämma: Vid ordinarie årsmöte våren 2012 utsågs inte någon valberedning inför kommande 
årsmöte våren 2013. På grund av detta kallas härmed till extra årsmöte med denna fråga som enda punkt 
på dagordningen.

11/11 Strandskyddsmanifestation vid norra Bränningeviken

län genomför denna kväll för tredje året i rad en gemensam manifestation för att uppmärksamma hoten 

i år Öbacken-Bränninge naturreservat, strax söder om Pershagen, som plats för manifestationen.
Orsaken till valet av plats är att det på norra Bränningevikens strand föreslås anläggandet av en stor ma-

kommer hela viken att fyllas av bryggor. Detta motsätter vi oss, och föreslår andra mer lämpliga platser.
40 vid naturreservatets parkering. Vi bjuder på varm dryck och korv med bröd, som grillas på 

00

14/11 TEMA: Världens vatten, panelsamtal med bland andra Mikael Karlsson

30

28/11 TEMA: Historiska vatten, en återblick 

30

   Tema: Vatten

Södertälje - Nykvarn
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Södertälje – Nykvarn 

 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  
 
Tid:  Torsdagen den 7 mars 2013 kl. 20.15 
Plats: Luna kulturhus/Nova, Södertälje 
 
Mötet föregicks av ett föredrag av Pär Holmgren, känd som den klimatkunnige meteorologen 
från TV, med rubriken ”Klimatet, en av flera utmaningar”. Det åhördes av ca 60 personer. I 
årsmötet deltog 16 personer. 
 
 
1. Årsmötets öppnande 

Pehr Lind öppnade mötet. 
 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Pehr Lind valdes till mötesordförande och Lars Klasén till mötessekreterare. 
 
3. Val av justerare 

Clemens Törnqvist och Hans Birgersson valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
4. Årsmötets behöriga utlysande 

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 och 3 suppleanter skall ingå. 
 
9. Val av ordförande i kretsen tillika i styrelsen 
 Till ordförande för kretsen valdes Anders Lerner. 
 
10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

Till ordinarie ledamöter valdes Helena Hellman, Lars Klasén, Pehr Lind och Lars 
Ljungdahl. 

 Till suppleanter valdes Sussi Engdahl, Maainikki Pellikka och Jörgen Wide. 
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11. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Till revisorer valdes Per-Olow Andersson och Hans Hansson 

 Till revisorssuppleant valdes Rolf Ekberg. 
 
12. Val av valberedning 
 Till valberedning valdes Bo Danielsson (sammankallande) och Clemens Törnqvist. 
 
13. Ärenden som väckts genom motion 
 Inga motioner hade väckts. 
 
14. Övriga ärenden 
 Den tidigare styrelsen redovisade aktuella remissärenden. 
 
15. Årsmötets avslutande 
 Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Lars Klasén 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Pehr Lind Clemens Törnqvist Hans Birgersson 
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Södertälje – Nykvarn 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 
 
Verksamhetsberättelsen avser tiden 1 januari till 31 december 2012. 
 
Medlemmar 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 1533. Av dessa är 919 huvudmedlemmar och 614 
familjemedlemmar. Medlemsantalet har sedan förra årsskiftet minskat med 50 medlemmar. 
  
Styrelsens sammansättning 

Vid årsmötet den 7 mars valdes ordförande, övriga ordinarie styrelseledamöter samt 
suppleanter enligt nedan. Styrelsen konstituerade sig omedelbart därefter, med nedan angivna 
funktioner. 
 
Anders Lerner Ordförande 
Pehr Lind  Vice ordförande, remissansvarig Nykvarn 
Monica Brundin Sekreterare, postmottagare, kontaktperson 
Lars Ljungdahl Kassör, webbansvarig 
Lars Klasén  Remissansvarig Södertälje 
Helena Hellman Ledamot 
Sussi Engdahl Suppleant 
Magdalena Babic Suppleant 
 
Marika Lundgren ställde inte upp till omval. Ordinarie ledamoten Monica Brundin avgick i 
december. I hennes ställe inträdde Sussi Engdahl. 
 
Stadgeändring 

Vid årsmötet den 7 mars beslutades om följande stadgeändring: kretsens namn ska vara 
Naturskyddsföreningen i Södertälje–Nykvarn. 
 
Ekonomi 

Ekonomin har under året 2012 varit god. Den enskilt största intäkten utgjordes av 
återbäringen från riksföreningen. 
 
Styrelsens möten 

Styrelsen har haft tio protokollförda möten. 
 
Remissyttranden  

Södertälje 
2012-01-17 Ytterjärna – detaljplan för konferenscenter inom Steinerområdet 
2012-01-23  Nästäppan (del av Håknäs, vid Farstanäs. Fd fritidshusområde) - detaljplan 
2012-02-24 Norra Viksberg – program nya bostäder 
2012-03-02 Sandviksvägen och utbyggnad av skola (Enhörna) - detaljplan 
2012-04-05 Skarlunda – detaljplan nya bostäder 
2012-04-23 Båtvarvet – detaljplan fd varvsområde i norra Pershagen 
2012-06-15 Kaxberg (Norra Lina) – detaljplan nytt småhusområde 
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2012-07-23 Södertäljeporten (norra Grusåsen, infarten mot Södertälje) – detaljplan 
2012-09-07 Ny skola i Enhörna (Ekeby) – detaljplan 
2012-09-30 Almnäsområdet – detaljplan 
2012-10-26 Kaxberg (Norra Lina) – detaljplan nytt småhusområde 
2012-12-31 Järna – fördjupad översiktsplan 
 
Föreningen har också i en skrivelse till Länsstyrelsen i Stockholms län den 2012-10-29 avgett 
preliminära synpunkter på utvidgat strandskydd inom Södertälje kommun. 
 
Föreningen tillställde den 10/10 till kommunstyrelsen i Södertälje en skrivelse med 
synpunkter beträffande Slussområdet och en ny bro över Södertälje kanal. 
 
Nykvarn 
2012 Nykvarn Centrum 
2012-09-27 Översiktsplan 
 
Föreningen har också i en skrivelse till Länsstyrelsen i Stockholms län den 2012-10-31 avgett 
preliminära synpunkter på utvidgat strandskydd inom Nykvarns kommun. 
 
Aktiviteter, programverksamhet 

8/2 Bildvisning om Sarek. Pehr Lind visade egna bilder. Samarrangemang med 
Studiefrämjandet. IOGT-huset. 10 deltagare. 

22/2 TEMA: MILJÖGIFTER. Flamsäkra katter och andra kemiska överraskningar. 
Föredrag av Anna Froster. Samarr. med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet. Luna 
Kulturhus/Nova. 23 deltagare. 

7/3 Föreläsning om miljömärkningar. Med Per Ribbing (Ingenjörer för Miljön, fd 
Svanen, m fl), omedelbart efter årsmötet. IOGT-NTO-huset. 25 deltagare. 

14/3 TEMA: MILJÖGIFTER. Badskumt – gifterna som gör dig ren, fräsch och snygg. 
Med Katarina Johansson (miljöjournalist mm). Samarr. med Luna Kulturhus och 
Studiefrämjandet. Luna Kulturhus/Nova. 35 deltagare. 

28/3 TEMA MILJÖGIFTER. Handbok för den kräsne konsumenten. Med Tommy 
Svensson (författare mm). Samarr. med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet. Luna 
Kulturhus/Nova. 43 deltagare. 

11/4 TEMA MILJÖGIFTER. Filmvisning: Underkastelsen. Samarr. med Luna Kulturhus 
och Studiefrämjandet. Luna Kulturhus/Nova. 15 deltagare. 

23/4 Studiebesök vid Himmerfjärdsverket. Med Sara Stridh (processchef). 19 deltagare. 
27/5 Utflykt längs Sörmlandsleden med Pehr Lind. 
4/8 Ängens dag. Slåtter vid Skräddartorpskärret. Tyvärr har anslutningen varit dålig de 

senaste åren. I år var det 4 deltagare förutom 4 ledare. 
12/9 TEMA: VÅRT VATTEN - Mälaren. Föredrag av Susanne Lindhe, Telge Nät, och 

Per-Olof Skoglund, Södertälje kommun. Samarr. med Luna Kulturhus och 
Studiefrämjandet. Luna Kulturhus/Nova. 26 deltagare. 

16/9 Utflykt till Öbacken-Bränninge naturreservat. Anders Lerner guidade. 12 deltagare. 
14/10 Utflykt till Stora Envätterns naturreservat. Pehr Lind guidade. 7 deltagare. 
 
24/10 TEMA: VÅRT VATTEN - Östersjön. Hans v Essen berättade om BERAS, Sara 

Jervfors om kommunens kostförsörjning och Jan Govella om Östersjöns miljö. 
Samarr. med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet. Luna Kulturhus/Nova. 30 
deltagare. 

11/11 Strandskyddsmanifestation vid Bränningeviken. Med eld, marschaller, facklor, 
korvgrillning och fika. Tal av Lars Klasén. 15 deltagare. 
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14/11 TEMA: VÄRLDENS VATTEN. Föredrag och panelsamtal med Mikael Karlsson 
(ordf. Naturskyddsföreningen), Jan Govella (Noow och ordf. Naturskyddsföreningen 
i Botkyrka-Salem), Carl-Olof Zetterman (SYVAB) och en representant för 
AstraZeneca. Samarr med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet.  
Luna Kulturhus/Nova. 40 deltagare. 

28/11 TEMA: HISTORISKA VATTEN. En återblick. Vykortsresa med Peter Taberman. 
Samarr. med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet. Luna Kulturhus/Nova. 

 
Deltagande i externa (icke NF) möten och verksamheter (utöver samrådsmöten) 

- Monica Brundin deltog i fem möten med Luna Kulturhus och Studiefrämjandet om 
samarbete vad gäller programverksamhet 

- Monica Brundin deltog den 11/2 i Länsförbundets kretskonferens. 
- Monica Brundin deltog den 31/3 i Länsstämman  
-  Helena Hellman och Lars Ljungdahl deltog den 10/4 i Stockholm Vattens möte om 

planerade skogsavverkningar 
-  Lars Klasén deltog den 26/4 i ett möte om kollektivtrafiken i Södertälje, anordnat av 

Alliansen i Södertälje stadshus. 
- Lars Klasén deltog under våren aktivt i Arbetsgruppen för bildandet av ett vattenråd för 

Himmerfjärden och Kaggfjärden. Den 24/5 skedde det officiella bildandet av 
”Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd”. Lars ingår där i arbetsgruppen för 
Sjöfart/båtliv och är också revisor. 

- Anders Lerner deltog den 12/6 i förmöte med Länskansliet om Riksstämman 
- Anders Lerner deltog den 15-17/6 som föreningens ombud i Naturskyddsföreningens 

Riksstämma 2012 i Falkenberg. 
-  Lars Klasén deltog den 30/11 i Skärgårdsstiftelsens och Havs- och Vattenmyndighetens 

konferens ”Grönt Båtliv – med fokus på båtbotten” i Klara Konferens, Stockholm. 
- Anders Lerner deltog den 15/4 vid länsstämma för Naturskyddsföreningen Sörmland i 

Vingåker.  
- Sussi Engdahl och Helena Hellman deltog i SNFs höstkonferens den 23/11 
 
Övrigt 

Föreningen är medlem i BERAS - samarbetsprojektet för ekologiskt jordbruk runt Östersjön 
för ett renare hav. Föreningen är med som representant för den ideella sektorn i Södertälje. 
BERAS är finansierat bl.a. av Svenska institutet, och Södertälje kommun är också en av 
medlemmarna. 
 
Media 

Publicerat av föreningen 
- Inlägg av Lars Klasén på lt.se med anledning av LTs ledare ”När kommer Stadshuset att 

förstå företagen” den 24/4 (som behandlade kommunens nej till reklampylon i Järna vid 
E4-an) 

- Insändare av Lars Klasén i LT den 22/9 ”Behöver vi verkligen en bilbro”. 
- Inlägg av Lars Klasén på lt.se den 10/12 om vår syn på dubbelspåret, med anledning av 

artikeln i LT ”Norberg kritisk mot Centrumbanan”. 
 
Omnämnanden 
- Artikel i LT 20/1 ”Hård kritik mot hotellbygget” 
- Artikel i LT 2/2 ”Hotell slår mot ekologiskt jordbruk” 
-  Artikel i LT 5/10 ”Kritik mot bostäder i Almnäsområdet” behandlar vårt yttrande 
-  Nämns i LT 10/10 i Staffan Norbergs insändare ”Hellre grönska än trafikled” om 

Slussbron. 
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Södertälje den 7/3 2013 
 
 
 
 
 
Anders Lerner  Pehr Lind 
ordförande   vice ordförande 
 
 
 
 
 
Lars Ljungdahl  Monica Brundin 
kassör   sekreterare 
 
 
 
 
 
Lars Klasén   Helena Hellman 
ordinarie ledamot  ordinarie ledamot 
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