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Avs Naturskyddsföreningen i Södertälje
c/o Anders Lerner
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152 41 Södertälje

Vårprogrammet 2013
… # nner du på omstående sida!

Kallelse till årsmöte och föredrag 2013-03-07
Kom och lyssna på meteorolog Pär Holmgren ! Kl 1830 börjar föredraget och årsmötesförhandlingarna ca. 2030.
Vi bjuder på % ka i pausen. Lokal: Luna kulturhus/Nova.

Dagordning för årsmöte 2013

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 2012 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.

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 
till högst 300 meter, �om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften�. Det kan gälla be! ntliga utvidgade 
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. 
Du får gärna bistå" Kontakta Lars Klasén, 073-5638001, för Södertälje eller Pehr Lind 070-644 12 56 för Nykvarn.

Kontakta oss!
På vår webbplats www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje presenterar vi löpande vårt program, rapporter från 
våra ut# ykter, kommande och redan besvarade remissärenden - och mycket mer. Kontakta oss gärna för tips på 
nya programpunkter, synpunkter på planärenden eller annat, via mail till info.sodertalje@naturskyddsforeningen.
se eller direkt till någon i styrelsen: Anders Lerner 0766- 48 08 74 Anders.Lerner@naturskyddsforeningen.se, Lars 
Ljungdahl 070-566 95 19, Sussi Engdahl 073-906 88 94, Lars Klasén (remissansv. Södertälje) 073-563 80 01, Pehr 
Lind (remissansv. Nykvarn) 070-644 12 56, Magdalena Babic, Helena Hellman.

Naturskyddsföreningen i Södertälje   �   www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje

Södertälje - Nykvarn



Program våren 2013
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis

Kontrollera på hemsidan före avfärd

6/2  Ojnareskogen, gruvor och mineraler

Hela landet engagerade sig i kampen för Ojnareskogen på Gotlande, och mot kalkbrytningen som hotar Bäste träsk och dricks-
vattnet på norra Gotland. Fältbiologernas nyomvalde ordförande Salomon Abresprarr och Alva Snis Sigtryggson � WWFs Årets 
Miljöhjälte 2012 � besöker oss denna kväll, och berättar om Ojnareskogen och sitt engagemang där, och hur man förenar sig med 
de som kämpar mot gruvexploateringar och miljöförstöring på andra håll i Sverige. Lokal IOGT-NTO-huset, Övre Torekällgatan 
29. Föredraget börjar kl 1830. Öppet styrelsemöte ca. 1930. 

7/3  �Klimatet, en av ! era utmaningar�, föredrag med meteorolog Pär Holmgren 

Pär Holmgren är känd för de # esta som den klimatkunnige meterologen från TV. Han talar om klimatförändringarna och andra 
konsekvenser av mänsklighetens övertramp samt behovet av tuffare politiska beslut, teknikutveckling och beteendeförändringar. 
Nu kommer han till Södertälje i samband med kretsens årsmöte. Missa inte tillfället att lära dig mer, och att ställa frågor om allt 
du vill veta om klimatförändringarna" Luna kulturhus/Nova  kl 1830. Årsmöte för medlemmar och andra intresserade ca. 2030-2100.
            Samarrangemang med Studiefrämjandet och Luna Kulturhus. 

13/4  Lätt skogspromenad längs kanalen för alla

Denna aktivitet vänder sig särskilt till personer med funktionsnedsättning. Samling på parkeringen vid busshållsplats Brunnsängs 
Centrum 1310. Vi går längs kanalen till Telgehus, och ! kar där. Sen går vi samma väg tillbaka och beräknar vara vid Brunnsängs 
Centrum 1500. Medtag matsäck. Kläder efter väder. Anmälan till Sussi Engdahl 073-906 88 94 senast fredag 12/4.

17/4  Sjöfartsstaden Södertälje - ett samtal om framtid och miljö

Samtalskväll för allmänheten om Södertälje som sjöfartsstad, med inriktning på framtid, miljö och klimat. Till samtalet inbjuds 
representanter för Södertälje hamn, Sjöfartsverket, Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen. Det leds av Anders Lerner, Luna 
kulturhuschef. Hörsalen, Luna kulturhus/Nova. Tid: 1830-2030. 

Samarrangemang med Luna kulturhus och Studiefrämjandet.

20/4  Klädbytardag

I vår upprepar Naturskyddsföreningen fjolårets succé: Miljövänliga Dagen � Sveriges största Klädbytardag. 20 april blir det kläd-
bytardagar 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. En ett enkelt sätt att vara klimat- och 
miljösmart" Max 5 ! na och fräscha plagg. Kontakt Anders Lerner 0766- 48 08 74. Samarrangemang med Luna kulturhus /Nova.

21/4  Vårpicnic till paddors kärleksliv

Paddorna parar sig under en kort tid på våren, när vattnet har blivit över åtta grader varmt. Linadammarna är en plats där man 
kan del av detta spektakulära skådespel. Södertäljefotografen Göran G Johansson är vår guide. Vi samlas vid parkeringen vid 
Linavägen 1100 och går tillsammans till dammarna där vi umgås och njuter av våren till 1400. Det ! nns även fågeltorn för den in-
tresserade. Ta med matsäck" Kan du inte vara med från början - kom när du vill. Anders Lerner kontaktperson.

4/5  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? Under inspirerande ledning av kunniga och spännande guider ordnar vi en skogsdag för hela familjen. Vi ! nns i 
gläntan mitt på Kusens backe 1100-1600. 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.

15/5  Bli klimatsmart - gör din egen el" 

Om hur du producerar din egen el, med hjälp av sol och vind, och kopplar in den i ditt eget hus.  Garanterat miljövänligt och 
samtidigt en viktig insats för klimatet. Johan Ehrenberg, grundare av tidskriften ETC och vd för Egen El i Stockholm AB, berättar 
hur du gör. Tid: 1830-2030. Lokal: Hörsalen, Luna kulturhus/Nova. Samarrangemang med Luna kulturhus och Studiefrämjandet.

19/5  Naturvandring i naturreservatet Bårsjön

Vårvandring i hänryckningens tid:  Kretsens vårvandring till ett av våra naturreservat går av stapeln söndagen 19 maj kl 1300-1600. 
Målet denna gång är Bårsjön (NATURA-2000-område och naturreservat) nära Malmsjön. Mer information ! nner du på vår hem-
sida under april månad. Kontaktperson: Pehr Lind 070-644 12 56 pehr.lind@abc.se.

Naturskyddsföreningen i Södertälje  �  www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje

Södertälje - Nykvarn
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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. Anders Lerner 0766- 48 08 74, Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Sussi Engdahl 073-906 88 94, 
Lars Klasén (remissansv. Södertälje) 073-563 80 01, Pehr Lind (remissansv. Nykvarn) 070-644 12 56, Helena Hellman 072-3682387.

Strandskyddet - ständigt aktuellt! 

Rädda Bränningeviken!

Ingen har väl kunnat undgå förslaget om att förlägga en ma-
rina till norra Bränningeviken. Det innebär att viken, som 
i norr gränsar till Pershagen och i söder till naturreservatet 
Öbacken-Bränninge, ska fyllas med bryggor och att dess 
strand och angränsande åkermark ska bebyggas med ca 
10000 kvm båthallar, restaurang och hotell.

Vi motsätter oss bestämt all exploatering av viken och dess 
stränder. En marina gör att naturreservatet kommer att för-
lora en stor del av sin karaktär. Den visuella påverkan från 
bryggor, båtar, kajer, byggnader och parkeringar kommer att 
vara påtaglig inom stora delar av reservatet. Och ett vack-
ert kulturlandskap med hävd sedan medeltiden kommer att 
förstöras.

Förslaget har väckt stor upprördhet bland allmänheten. Det 
har avspeglat sig i opinionsmöten, namninsamlingar, in-
sändare och artiklar i media – och inte minst bildandet av ak-
tionsgruppen Rädda Bränningeviken (raddabranningeviken.
se). Många tunga remissinstanser uttrycker i sina yttranden 
till kommunen stark kritik mot förslaget. Bland dem som 
säger blankt nej & nns kommunens miljönämnd. Länsstyrel-
sen begär en rad klargöranden och e' erlyser inte minst bättre 
förslag till lokalisering. Och här bidrar vi i vårt yttrande med 
tre sådana, nämligen för det första under Igelstabron, där en 
marina kan samlokaliseras med Wasa Yachts kommande båt-
varv, för det andra det område mellan Igelstaverket och Igel-
sta strand som inte ska tas i anspråk för bostäder och för det 
tredje den nuvarande platsen i Södertälje uthamn.

Vårt yttrande & nns liksom alla våra remissvar på vår hemsida, 
se längst ner.   Vill du delta i opinionsarbetet mot förslaget? 
Kontakta oss eller aktionsgruppen!

Måsnarens södra stränder hotas av bostäder

En del av våra stränder har idag s k utvidgat strandskydd, dvs 
300 meter istället för det normala 100 meter. Länsstyrelsen 
genomför nu en total genomgång av alla stränder, för att 
senast 2014 fatta beslut om vilka stränder som även i fram-
tiden ska ha utvidgat strandskydd. Ett förslag till beslut för 
Södertälje och Nykvarn presenterades i februari.

I stora delar överensstämmer Länsstyrelsens förslag med nu-
varande utvidgat strandskydd. Men det & nns några undantag. 
Allra värst är förslaget om att ta bort det utvidgade strand-
skydd som idag gäller för större delen av Måsnarens södra 
stränder. Bakgrunden är Södertälje kommuns långsiktiga 
planer på att bygga bostäder på dessa stränder och områdena 
söder därom, ner till Svealandsbanan.

I vårt yttrande i maj vänder vi oss skarpt mot detta. Vi an-
ser att det & nns starka skäl för utvidgat strandskydd utmed 
Måsnarens hela södra del (utom Stadan/Nabben). Dessa 
stränder och områdena söder därom har stor betydelse för 
frilu' sliv och rekreation, med orientering, löpning, skidåk-
ning, bär- och svampplockning, skol- och föreningsut+ ykter, 
bad, kanoting, & ske mm. Att bebygga hela detta område är 
helt enkelt förkastligt! Bostadsbehoven kan mer än väl tillgo-
doses av andra planerade områden, t ex det söder om Svea-
landsbanan.



Program hösten 2013
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis

Kontrollera på hemsidan före avfärd

www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje

Södertälje - Nykvarn

31/8 Bränninge/Öbacken är hotat!

Bränningeviken och Öbackens naturreservat söder om 
Pershagen är uppskattade natur- och rekreationsområden.

Vid Bränningeviken ! nns också viktiga kulturhistoriska 
värden. Nu ! nns kritiserade planer på att bygga en marina 
med tillhörande verksamheter centralt i området. Natur-
skyddsföreningen har sedan tidigare uppmärksammat 
hoten mot Bränninge/Öbacken. Nu ordnar vi en förmid-
dagsut" ykt kl 1000-1200 med guidning, information och 
promenad runt naturreservatet. Stadsantikvarie Emma 
Tibblin medverkar. Samling kl 1000 på parkeringen vid ko-
loniområdet. 

Kontakt: Anders Lerner 0766-48 08 74. Ej anmälan.

14/9 Expedition Kusens backe

Mitt i Södertälje ligger vår egen oas Kusens backe. Men 
hur många har egentligen utforskat vad denna stora skog 
i staden har att bjuda på? Under ledning av erfarna �expe-
ditionsledare� ordnar vi en familjedag med spännande och 
inspirerande guidning i naturens hemligheter.

Vi ! nns i gläntan mitt i Kusens backe kl. 1000-1500. Kom och 
lär dig och barnen mer om mossor, fåglar, träd och kryp. 
Ta med matsäck om ni vill. Vi ordnar en eld att grilla vid.

Kontakt: Anders Lerner 0766-48 08 74. Ej anmälan.

22/9 Vandring - Stora Alsjöns naturreservat

Kl 1300-1600. Vi samlas vid infarten till Stora Alsjön för att 
vandra i det relativt nyinstiftade reservatet. Det blir tillfälle 
att fylla svampkorgen och inta medhavd ! ka vid lägereld. 

Anmälan senast 20/9 till Pehr Lind 070-644 12 56 (pehr.
lind@abc.se). Kläder efter väder.

3/10 Handla närodlat, klimatsmartaste valet?

Är närodlat alltid det klimatsmartaste valet? Var hittar vi 
närodlat i kommunen? Helena Nordlund har utrett tillgån-
gen på närproducerade livsmedel och vilka närodlare som 
! nns i kommunen. Samarrangemang med Luna kulturhus 
och Studiefrämjandet. Hörsalen, Luna kulturhus/Nova kl 
1830-2000. 

Kontakt: Anders Lerner 0766-48 08 74.

10/10 Moradammarnas vara eller inte vara

Moraån rinner genom Järna och har haft dammar och 
kvarn sedan medeltiden. Guidning kl 1800 av Benja-
min Boardman, Järna Hembygdsförening. Samling vid 
Eneskolan. Anmälan med ev. önskemål om samåkning 
Södertälje-Järna senast 9/10 till Lars Ljungdahl, 070-
5669519, telgenatur@gmail.com.

20/10 Historiska och geologiska minnes-
märken i hotad natur

Skogsvandring i gränstrakterna mellan Södertälje Hall 
och Grödinge Berga. Vi får bland annat se klapperstens-
fält, kolarkoja, diabasgång, kolbotten och ett s k gränsrör. 
Vår guide Bo Sigerlöv kommer också att berätta om ur-
sprungsplanerna för Grödingebanan, " ygplatsprojektet 
Grödinge/Hall samt planerna för en stor bergtäkt just 
här. Vandringen sker i kuperad skogsterräng. Medtag 
matsäck. Samling vid busstationen i Vårsta (utanför ICA) 
kl 1000 för samåkning till Berga/Vreten där vandringen 
startar. Beräknad återkomst till Vårsta ca kl 1500. Samar-
rangemang med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Sa-
lem och Studiefrämjandet. Anmälan med ev. önskemål 
om samåkning Södertälje-Vårsta senast den 18/10 till 
Lars Klasén, 073-563 80 01, telgenatur@gmail.com. 

10/11 Strandskyddsmanifestation vid Måsnaren

Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län genom-
för för fjärde året i rad en gemensam manifestation för 
att uppmärksamma hoten mot stränderna och vikten 
av att värna strandskyddet. Naturskyddsföreningen i 
Södertälje-Nykvarn väljer i år Tvetagården som plats för 
manifestationen. Skälet är att Södertälje kommun planer-
ar att bebygga stora områden på och söder om Måsnarens 
södra stränder. Detta trots dessa områdens popularitet 
för friluftslivet, med bl a löpar- och skidspår, svamp-
plockning och skol- och dagisut" ykter. Vi samlas kl 1740 
vid Tvetagårdens parkering. Vi bjuder på varm dryck och 
korv med bröd som grillas på plats. Manifestationen bör-
jar kl. 1800. 

Kontakt: Anders Lerner 0766-48 08 74. Ej anmälan.  

14/11 Djur i stan
Vildsvin, rådjur, kaniner ... bara att gilla läget? Det blir 
allt vanligare med vilda djur som vant sig vid att vistas 
där människor bor. Varför minskar deras naturliga skyg-
ghet? Vad kan vi göra åt det? Föredrag och frågestund 
med Tomas Runnqvist, viltvårdare i Södertälje kommun. 
Hörsalen, Luna kulturhus/Nova kl 1830-2000. Samar-
rangemang med Luna kulturhus och Studiefrämjandet. 
Lars Klasén, 073-563 80 01, telgenatur@gmail.com. 

27/11 Våra skogar: rekreation, miljö eller 
produktion? 

Om skogsbruket i Södertälje och i Sverige. Föredrag 
och frågestund med Johan Persson, skogsförvaltare, 
Södertälje kommun. Hörsalen, Luna kulturhus/Nova 
kl 1830-2000. Samarrangemang med Luna kulturhus och 
Studiefrämjandet. Lars Klasén, 073-563 80 01, telgena-
tur@gmail.com.
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

Tid: Torsdagen den 19 mars 2014 kl. 20.00 
Plats: Luna kulturhus/Nova - Hörsalen, Södertälje 

Mötet föregicks av att Bjarne Tutturen från Miljökontoret, Södertälje kommun, höll ett 
föredrag om kommunens naturreservat. Det åhördes av ca 30 personer. 

I årsmötet deltog 17 personer. 

1. Årsmötets öppnande 
Anders Lerner öppnade mötet. 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Mats Greger valdes till mötesordförande och Lars Klasén till mötessekreterare. 

3. Val av justerare 
Helena Hellman och Hans Hansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

4. Årsmötets behöriga utlysande 
Kallelse utgick tillsammans med vårprogrammet i början av mars och var kretsens 
medlemmar tillhanda den 4 och 5 mars. 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 fyra ordinarie ledamöter och 1 suppleanter skall ingå. 

9. Val av ordförande i kretsen tillika i styrelsen
 Ingen ordförande för kretsen valdes. Årsmötet överlåter till styrelsen att inom sig 

tillförordna en ordförande. 

10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
Till ordinarie ledamöter valdes Helena Hellman, Pehr Lind, Lars Ljungdahl och Alf 
Claesson. Till suppleant valdes Jörgen Wide. 
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11. Val av revisorer och revisorsuppleanter 
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 
 Avtackning skedde av avgående ordinarie styrelseledamöterna Anders Lerner, ordförande 

sedan 2012, och Lars Klasén, remissansvarig sedan 2009. 

15. Årsmötets avslutande 
 Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Lars Klasén 

Justeras: 

Mats Greger Hans Hansson Helena Hellman  
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Södertälje – Nykvarn 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 
 
Verksamhetsberättelsen avser tiden 1 januari till 31 december 2013. 
 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 1724. Av dessa är 1044 huvudmedlemmar och 
680 familjemedlemmar. Medlemsantalet har sedan förra årsskiftet ökat med 191 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, mottagare fysisk post 
Pehr Lind  Vice ordförande, remissansvarig Nykvarn 
Helena Hellman Sekreterare 
Lars Ljungdahl Kassör, webbansvarig 
Lars Klasén  Remissansvarig Södertälje, mailmottagare 
Sussi Engdahl Suppleant 
Maainikki Pellika Suppleant 
Jörgen Wide  Suppleant 
 
 
Ekonomi 
Ekonomin har under året 2013 varit god. Den enskilt största intäkten utgjordes av 
återbäringen från riksföreningen. 
 
 
Styrelsens möten 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten. Mötena ägde från och med juni rum i 
Studiefrämjandets lokaler på Oxbacksgatan 24 efter att vi sagt upp avtalet med IOGT-NTO. 
 
 
Remissyttranden 
Södertälje 

2013-01-31 Södertäljeporten (Grusåsen) – utställning av detaljplan 
2013-03-20 Bergtäkt Hall/Berga (Grödinge) – samråd Svevia 
2013-04-25 Översiktsplan för Södertälje kommun – utställning 
2013-05-06 Utvidgat strandskydd Södertälje kommun - Länsstyrelsen 
2013-05-13 Ekgården norra – plansamråd detaljplan 
2013-06-20 Bränningeviken, marina - programsamråd 
2013-10-04 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 – 

Länsstyrelsen 
2013-10-13 Båtvarvet (Pershagen) – utställning detaljplan 
2013-11-01 Tunaskogens naturreservat – Miljökontoret 
2013-11-26 Riksintresseområden för friluftslivet – Länsstyrelsen 
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Nykvarn 

2013-05-xx Utvidgat strandskydd Nykvarns kommun - Länsstyrelsen 
2013-07-14 Nykvarns centrum - Detaljplan  
2013-12-30 Översiktsplan för Nykvarns kommun - utställning 
2013-12-12 Hamn-, kross- och vattenverksamhet i Taxinge – samråd Skanska 
 
Föreningen har också i en skrivelse till Naturskyddsföreningen Riks den 2013-09-18 avgett 
synpunkter på Trafikverkets Förslag nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 
 
 
Aktiviteter, programverksamhet 
6/2 ”Ojnareskogen, gruvor och mineraler”. Föredrag av Alva Snis Sigtryggvasson. IOGT-

NTO-huset. Ca 12 deltagare. 
7/3 ”Klimatet – en av flera utmaningar”. Föredrag av meteorolog Pär Holmgren. 

Samarrangemang med Studiefrämjandet och Luna kulturhus/Nova.Luna 
kulturhus/Nova. Ca 60 deltagare. 

13/4 Lätt promenad längs kanalen för alla. Brunnsängs centrum-Telgehus-Brunnsängs 
centrum. Ca 7 deltagare. 

17/4 ”Sjöfartsstaden Södertälje – ett samtal om framtid och miljö”. Med Erik Froste, vd 

Södertälje hamn, Johan Axiö, regionchef Öst Sjöfartsverket, Ammi Wohlin, 
Miljöpartiets repr. i Södertälje Hamn AB. Samtalsledare: Anders Lerner. 
Samarrangemang med Studiefrämjandet och Luna kulturhus/Nova. Ca 20 deltagare. 

20/4 Klädbytardag. Samarrangemang med Luna kulturhus/Nova och Studiefrämjandet. 
Besöktes av ca 100 personer. 

15/5 ”Klimatsmart – gör din egen el och värme”. Föredrag av Johan Ehrenberg, 

ordförande Egen El. Samarrangemang med Studiefrämjandet och Luna 
kulturhus/Nova. Ca 80 deltagare. 

3/8 Ängens dag på Skräddartorpskärret samlade bara 4 deltagare samt 4 arrangörer. 
31/8 Bränninge/Öbacken är hotat! Utflykt och guidning vid Bränninge-Öbackens 

naturreservat med Emma Tibblin. 7 deltagare. 
14/9 Expedition Kusens backe. Familjedag med tipspromenad, guidning mm. 40 barn 

deltog; på tipspromenaden 60-70 personer. Totalt en bra bit över 100 personer. 
3/10 Handla närodlat – smartaste valet? Föredrag av Ulf Engström, Trädgårn i 

Mellansverige AB. 6 deltagare. 
20/10 Historiska och geologiska minnesmärken i hotad natur. Skogsvandring i trakterna 

mellan Södertälje Hall och Grödinge Berga. Guide Bo Sigerlöv. Samarrangemang 
med NF Botkyrka-Salem. 19 deltagare. 

11/11 Strandskyddsmanifestation vid Måsnaren/Tvetagården. Med eld, marschaller, 
facklor, korvgrillning och fika. Tal av Anders Lerner. 9 deltagare. 

14/11 Djur i stan. Föredrag av Tomas Runqvist, viltvårdare i Södertälje kommun. 
Samarrangemang med Studiefrämjandet och Luna kulturhus/Nova. 29 deltagare. 

27/11 Våra skogar: rekreation, miljö eller produktion? Föredrag av Johan Persson, 
skogsförvaltare i Södertälje kommun. Samarrangemang med Studiefrämjandet och 
Luna kulturhus/Nova. 14 deltagare. 

5/12 Visning av filmen Underkastelsen. Samarrangemang med Luna kulturhus/Nova. 2 
deltagare. 

 
 
Deltagande i externa (icke Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn) möten och 
verksamheter (utöver samrådsmöten) 
- Helena Hellgren deltog i mars i Länsförbundets seminarium om översiktsplaner. 
- Anders Lerner deltog den 13 april i Naturskyddsföreningen Stockholms Länsstämma 
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- Anders Lerner deltog den 9 april – 12 april  i BERAS-stiftelsens resa till Vitryssland. 
- Lars Klasén och Anders Lerner deltog den 7 december i Naturskyddsföreningens rådslag 

inför riksstämman 2014, Södertälje stadshus. 
- Lars Klasén deltog den 19 december i invigningsfestligheten av Södertäljes nya 

översiktsplan, Södertälje stadshus. 
 
 
Media 
Publicerat av föreningen 

- Insändare av Lars Klasén i SödertäljePosten den 8/5 om planer på bostäder i Högantorp: 
”Nu går kommunen emot den nya översiktsplanen”. 

- Insändare av Lars Klasén i LT 10/5: ”Marina planer förstör naturen i Bränningeviken”.  
 
Omnämnanden 

- Artikel i LT 1/3: ”Fyra frågor till Pär Holmgren. Han vill besvara klimatfrågan och värna 
miljön”. 

- Artikel i LT 19/4: ”Byt kläder för miljöns skull”. 
- Artikel i LT 15/5: ”Johan Ehrenberg gör sin egen el”. 
- Artikel i LT 25/3 med intervju med Lars Klasén om bergtäkten i Hall, inkl: ”Värnar om 

bortglömt tyst och stilla område”. 
- Artikel i LT 20/5 om den nya översiktsplanen: ”Myndigheter går emot politikerna. Unik 

politisk överenskommelse kan få problem”. 
- Artikel i LT 20/5 med intervju med Lars Klasén om den nya översiktsplanen: ”Det går 

emot hela planen på hållbarhet”. 
- Artikel i LT 15/6 om marina i Bränningeviken: ”Ett känsligt område hotas. Kommunen vill 

bygga en marina intill naturreservatet i Bränningeviken”. 
- Artikel i LT 6/11: ”Manifestation för att värna strandskyddet” 
- Artikel i LT 16/11 om marina i Bränningeviken: ”Kommunen väljer att backa om marina”. 
- Artikel i LT 2/12 med intervju med Lars Klasén om utvidgad oljehantering i Södertälje 

hamn: ”Utbyggnaden av hamnen kan gynna miljön”. 
- Artikel i LT 30/12 med intervju med Anders Lerner: ”Att hata och jaga vargen löser inget” 

och ”Det stora varghatet är irrationellt. Anders Lerner oroas över utökad jakt på varg”. 
 
 
 
Södertälje den 19/3 2014 
 
 
 
 
Anders Lerner  Pehr Lind 
ordförande   vice ordförande 
 
 
 
Lars Ljungdahl  Lars Klasén 
kassör   ordinarie ledamot 
 
 
 
Helena Hellman 
sekreterare 
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