
Föreningsbrev B

Avs: Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn
c/o Anders Lerner
Tallhöjdsvägen 1
152 41 Södertälje

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

www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se

Södertälje - Nykvarn

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 ! 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 ! na naturreservaten i Södertälje 
och Nykvarn. Bjarne Tutturen från Miljökontoret, 
Södertälje kommun, berättar och visar bilder. 
Vi bjuder på ! 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 ! 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 
! 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 ! 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 ut# 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.
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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. Pehr Lind (remissansv. Nykvarn) 070-644 12 56, Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Helena 
Hellman 072-368 23 87.                 

När stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun förra 
hösten behandlade förslaget om en marina i norra Brän-
ningeviken så gav man Samhällsbyggnadskontoret i upp-
drag att utreda alternativa lokaliseringar för en sådan. 
Bakom låg den starka opposition som förslaget mött. I LT 
kommenterade nämndens ordförande Sta$ an Norberg 
(V) beslutet så här: ”Jag tror att vi kommer hitta ett bätt-
re läge. Det är inte en så lätt nöt att knäcka, men jag är 
optimist”.

Därmed gavs intryck av att hotet mot norra Bränninge-
viken var avvärjt; något som förstärktes av att miljönämn-
den i december 2013 beslutade att skicka ut ett förslag om 
att utvidga naturreservatet Öbacken-Bränninge till att 
inkludera även viken på remiss. Synpunkter begärdes till 
den sista mars i år. Så långt var allt väl, och & ertalet av de 
yttranden som inkom till Miljökontoret var positiva till 
utvidgat naturreservat.

Men inga yttranden inkom från de två kanske viktigaste 
instanserna, nämligen stadsbyggnadsnämnden och tek-
niska nämnden. De begärde istället respit, vilket de också 
' ck, till den 31 augusti. Men innan dess bad de om ytt-
erligare respit, som beviljades till den 31 oktober. Nu, i 
början på september, synes det som att de inte heller nu 

kommer att bidra med några yttranden. Därmed kommer 
ärendet att hamna i långbänk.

Varför? En orsak är att Samhällsbyggnadskontoret avråder 
från utvidgningen, i det man varnar för att den inte bara 
förhindrar möjligheten att kunna nyttja marken för andra 
ändamål (vilket ju faktiskt är själva sy* et!) utan också en 
framtida expansion med bostäder söderut (dvs mot Bran-
dalsund, något som vi betraktat som avskrivet!). Därtill 
påpekar man att planärendet om en marina minsann inte 
är o/  ciellt avslutat. Men den främsta orsaken är nog osäk-
erhet och delade meningar inom partierna.

Slutsatsen är att förslaget om en marina i Bränningeviken 
ingalunda är avskrivet  –  och att vi som vill rädda Bränn-
ingeviken måste återuppta vårt arbete!

Därför ordnar Naturskyddsföreningen i Södertälje–
Nykvarn och Föreningen Rädda Bränningeviken till-
sammans med lokala föreningar och organisationer en 
manifestation lördagen den 4 oktober kl 1000. Det inleds 
vid naturreservatets P-plats med tal av representanter för 
föreningarna och däre* er blir det rundvandring i områ-
dets natur- och kulturmiljöer, med information av in-
bjudna experter. Se även omstående sida. Alla är välkomna.

Bränningeviken och Öbacken-Bränninge fortfarande hotade!

– trots förslag om utvidgat naturreservat istället för marina



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

Kontrollera på hemsidan före avfärd

www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje

Södertälje - Nykvarn

2/10 Öppet styrelsemöte

Öppet styrelsemöte för alla medlemmar kl 1800 i 
föreningslokalen på Oxbacksgatan 24 i Södertälje. 
Föreningen bjuder på ! ka.

4/10 Manifestation �Rädda Bränningeviken�

Stöd ett utvidgat naturreservat"

Hotet mot norra Bränningeviken i form av en ma-
rina kvarstår. Detta trots att Södertälje kommuns 
stadsbygg nadsnämnd har beordrat Samhällsbygg-
nads kontoret att utreda alternativa lokaliseringar, 
och trots att miljönämnden enats om att föreslå en 
utvidgning av naturreservatet Öbacken-Bränninge. 
Se mer information på omstående sida"

Därför ordnar Naturskyddsföreningen i Södertälje�
Nykvarn och Föreningen Rädda Bränningeviken 
(raddabranningeviken.se) tillsammans med lokala 
föreningar och organisationer en manifestation med 
mottot �Rädda Bränningeviken" Stöd ett utvidgat 
naturreservat"� lördagen den 4 oktober kl 1000. 

Manifestationen inleds vid naturreservatets P-plats 
med tal av representanter för föreningarna och 
därefter blir det rundvandring i områdets natur- och 
kulturmiljöer, med information av inbjudna expert-
er. Ta gärna med eget ! ka, vi bjuder på kanelbulle 
(kanelbullens dag"). Alla är välkomna" Kontakt Lars 
Klasén, 073-563 80 01, telgenatur@gmail.com

5/10 Vandring - Stora Alsjöns naturreservat

Kl 1300-1600. Vandring i Stora Alsjöns naturreservat 
och Sörmlandsleden. Samling vid reservatet kl 1300. 
Om Du önskar skjuts från Nykvarns station så arr-
angeras detta kl 1215 . Kläder efter väder. Medtag ! ka 
som kommer att intas runt lägereld. 

Föranmälan via e-mail till pehr.lind@abc.se senast 
3 oktober kl 1200. Ansvarig: Pehr Lind 070-644 12 56.

6/11 Öppet styrelsemöte

Öppet styrelsemöte för alla medlemmar kl 1800 i 
föreningslokalen på Oxbacksgatan 24 i Södertälje. 
Föreningen bjuder på ! ka.

9/11 Strandskyddsmanifestation
vid Hökmossbadet

Strandskyddsmanifestation vid Hökmossbadet och 
nybyggda raststugan kl. 1700. Naturskyddsförening-
ens kretsar i Stockholms län genomför för femte 
året i rad en gemensam manifestation för att upp-
märksamma hoten mot stränderna och vikten av att 
värna strandskyddet. Mer information åter! nns på 
vår hemsida från 15 oktober. Ansvarig: Alf Claesson 
070-341 13 00. Ej anmälan.

4/12 Öppet styrelsemöte

Öppet styrelsemöte för alla medlemmar kl 1800 i 
föreningslokalen på Oxbacksgatan 24 i Södertälje. 
Pehr Lind visar bildspel från vackra Sarek och före-
ningen bjuder på ! ka.

2015

11/1 Långfärdsskridskotur på Norra Yngern

Söndag 11 januari 2015: Långfärdsskridskotur på 
Norra Yngern med start kl 1300 vid Hökmossbadet 
c:a 2 timmar. Egna skridskor och säkerhetsutrust-
ning, inkluderande ombyte, medtags. Vi ! kar i ny-
byggda raststugan.  

Mer information på hemsidan från 1 jan 2015, t. ex. 
om isförhållandena tillåter turen eller inte.  

Föranmälan via e-mail pehr.lind@abc.se senast 
9 januari kl 1200. Ansvarig: Pehr Lind 070-644 12 56.

Arrangemangen i samarbete med Studiefrämjandet.
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

Tid: Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 19.00 

Plats: Frälsningsarmén, Oxbacksgatan 25, Södertälje 

I årsmötet deltog 15 personer. 

§1 Årsmötets öppnande Pehr Lind öppnade mötet. 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Lars Ljungdahl valdes till mötesordförande och Lars Klasén till mötessekreterare. 

§3 Val av justerare 

Helena Hellman och Rolf Wahlström valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

§4 Årsmötets behöriga utlysande 

Kallelse utskickades tillsammans med vårprogrammet till medlemmarna under vecka 11 

och publicerades på kretsens webbplats den 23 februari. Mötet ansågs behörigen utlyst.

§5 Styrelsen verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 

Verksamhetsberättelsen presenterades och lades den till handlingarna. 

Balansräkningen fastställdes. 

§6 Revisorernas berättelse 

Lars Ljungdahl 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 sju ordinarie ledamöter skall ingå. 

§9 Val av ordförande i kretsen tillika i styrelsen 

Pehr Lind valdes till ordförande. 

§10 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

Till ordinarie ledamöter valdes Alf Claesson, Håkan Hall, Helena Hellman, 

Lars Ljungdahl, Anne Kawecki och Monica Roxman. 

§11 Val av revisorer och revisorsuppleanter 

Till revisorer valdes Per-Olow Andersson och Hans Hansson. 
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Till revisorssuppleant valdes Rolf Ekberg. 

§12 Val av valberedning 

Till valberedning valdes Lars Klasén (sammankallande) och Bo Danielsson.

§13 Ärenden som väckts genom motion 

Inga motioner hade väckts. 

§14 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden avhandlades. 

§15 Årsmötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Lars Klasén 

Justeras: 

Lars Ljungdahl Helena Hellman Rolf Wahlström 
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Södertälje – Nykvarn Södertälje – Nykvarn 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 
 
Verksamhetsberättelsen avser tiden 1 januari till 31 december 2014. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 1691. Av dessa är 1001 huvudmedlemmar och 690 
familjemedlemmar. Medlemsantalet har sedan förra årsskiftet minskat med 33 medlemmar. 
  
Styrelsens sammansättning 
Vid årsmötet den 19 mars med 17 deltagare valdes ingen ordförande, men övriga ordinarie 
styrelseledamöter samt suppleanter enligt nedan. Styrelsen konstituerade sig omedelbart 
därefter, med nedan angivna funktioner. 
 
Pehr Lind  Vice ordförande, remissansvarig Nykvarn 
Helena Hellman Sekreterare 
Lars Ljungdahl Kassör, webbansvarig, postmottagare 
Alf Claesson  Ledamot 
Jörgen Wide  Suppleant 
Per-Olow Andersson Revisor 
Hans Hansson Revisor 
Rolf Ekberg  Revisorssuppleant 
Lars Klasén  utanför styrelsen, remissansvarig Södertälje, mailmottagare 
 
Ekonomi 
Ekonomin har under året 2014 varit god. Den enskilt största intäkten utgjordes av återbäringen 
från riksföreningen. 
 
Styrelsens möten 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. Mötena ägde rum i Studiefrämjandets lokaler på 
Oxbacksgatan 24. 
 
Remissyttranden 
Södertälje 

2014-01-13 Yttrande Södertälje Oljehamn. Bränslehanteringen i Loudden och Nacka ska 
ersättas. Eftersom vi inte ser att regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 har 
en rimlig chans att nås är en utökad hantering i Södertälje Hamn befogad. 

2014-01-31 Yttrande Detaljplan för ny skola i Enhörna. Det är svårt att ta ställning pga att 
detta berör Sandvikens utveckling. Givet behovet av ny skola är dock förslaget ok, förutom att 
vägen ska dras mellan åkerholmen och skolbyggnad. 

2014-03-12 Yttrande Ändring av gränser mm för Öbacken-Bränninge naturreservat. Vi 
välkomnar en utvidgning av det befintliga naturreservatet Öbacken-Bränninge. 

2014-05-16  Yttrande Detaljplan för Farstanäs. Vi motsätter oss varje ändring av eller dispens 
från reservatsbestämmelserna, inklusive dess föreskrift om ”förbud mot att uppföra annan 

byggnad än som erfordras för reservatets nyttjande”. 
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2014-05-28 Yttrande Utställning Detaljplan för Ekgården norra. Vi finner inga starka skäl för 
att offra möjligheterna till rekreation och friluftsliv till förmån för gles villabebyggelse på 
område A. Vi vill också framföra kritik mot hur samrådet har bedrivits. 

2014-09-30 Yttrande Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1a) inom Tveta. 
Exploateringen ska maximalt omfatta det område som skisserats i det tidigare maxalternativet. 

2014-09-30 Yttrande Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1b) inom Tveta. Vi hade 
inget att anföra. 

2014-09-30 Yttrande Detaljplan för del av Almnäs 5:2 m fl inom Tveta. Vi hade inget att 
anföra. 

2014-10-15 Överklagande Utvidgat strandskydd Södertälje kommun. Vi hävdar att Måsnarens 
södra stränder mellan Almnäs och Stadan ska ha utvidgat strandskydd (300 m). 

2014-11-28 Yttrande Detaljplan för Viksberg 3:1 område B. Vi avstyrker bebyggelse inom 
området. 

2014-12-22 Överklagande Detaljplan för Ekgården norra. Vi finner inga starka skäl för att offra 
möjligheterna till rekreation och friluftsliv till förmån för gles villabebyggelse på område A. 
 
Nykvarn 

2014-01-06 Yttrande Utställning Detaljplan Hökmossen 1:6 Etapp 2. Vi hävdar att 3-
våningshusen inom strandskyddszonen ska flyttas norrut. 
2014-04-13 Särskilt yttrande Utvidgat strandskydd Nykvarns kommun. Vi kommenterar att vi 
inte stöder Nykvarn Kommuns försök att få bort utökat strandskydd för tre områden vid 
Mälaren, Lilla Måsnaren och fastigheten Älgbostad. 
2014-04-21 Yttrande Utställning ny Översiktsplan i Nykvarn. Vi hävdar bevarande av 
strandskydd runt Yngern, vid Mälaren, med flera områden. 
2014-06-15 Yttrande Samråd Rimsjöhöjden. Vi hävdar att avsaknad av allmänna 
kommunikationer och att området i sin helhet ligger i Bornsjökilens värdekärna talar mot 
exploateringen. 
2014-08-25 Överklagan Upphävt strandskydd Hökmossen 1:6 Etapp 2. Vi hävdar att 
strandskyddet inte ska upphävas för de 3 st 3-våningshusen inom gällande strandskyddszon, 
som i stället kan förläggas norrut. 
2014-09-05 Överklagan Detaljplan Hökmossen 1:6 Etapp 2. Vi hävdar att 3-våningshusen inom 
strandskyddszonen ska flyttas norrut. 
2014-10-04 Överklagan Utvidgat strandskydd Nykvarns kommun avseende fastigheten 
Älgbostad och sjön Lilla Måsnaren. Fastigheten Älgbostad ligger i sin helhet inom Bornsjökilens 
värdekärna. Lilla Måsnaren är en fågelsjö och bör behålla sitt utökade strandskydd. 
 
Aktiviteter, programverksamhet 
19/3 ”Södertäljes naturreservat”, föredrag av Bjarne Tutturen från Miljökontoret, Södertälje 

kommun. Ca 30 deltagare. 
5/4  Klädbytardag på Luna Kulturhus. 
18/5 Familjedag i Kusens backe. Aktiviteter för barn och vuxna om mossor, fåglar, träd och 

kryp. 11 deltagare. 
2/8  Ängsslåtter vid Tullgarn. 
4/10 Manifestation för ”Rädda Bränningeviken” vid Bränningeviken tillsammans med 

Föreningen Rädda Bränningeviken, Solängens koloniförening, Stall Bränninge, 
Bränninge koloniförening och Kulturhistoriska föreningen. 80 deltagare. Tal av Niclas 
Holm, Lars Klasén, Bjarne Tutturen och Patrik Waldenström. Följande paroll antogs 
enhälligt: ”Vi närvarande 80 personer motsätter oss planerna på en marina i 



Sid 3(3) 

Bränningeviken och stöder Miljönämndens förslag till ett en utvidgning av 

naturreservatet Öbacken-Bränninge!”. 
11/10  Mossor och lavar i Farstanässkogen. En guidning av biolog och naturvårdskonsult Hans 

Rydberg, expert på mossor och lavar. I samarbete med STF. 
 
 
Deltagande i externa (icke Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn) möten och 
verksamheter (utöver samrådsmöten) 
- Jörgen Wide deltog den 18/2 i möte med Smaka Framtiden, anordnat av Studiefrämjandet. 
- Pehr Lind deltog den 19/2 i möte om Bornsjökilen, anordnat av Länskretsen. 
- Lars Klasén deltog den 27/11 i möte om projektet ”Åtgärdsplan för Bränningeåns 

avrinningsområde”, anordnat av Södertälje kommun, IVL och Länsstyrelsen. 
 
Media 
Publicerat av föreningen 

- Insändare av Lars Klasén i LT 20/12 ”Säg nej till ålen” om att undvika ål på julbordet på grund 
av hotet för utrotning. 

- Insändare av Lars Klasén i LT 10/5: ”Marina planer förstör naturen i Bränningeviken”. 
- Insändare av Lars Klasén i LT 15/5: ”Byggplaner kräver ett omtag”. Om detaljplanen för 

Ekgården norra. 
 
Omnämnanden 

- Artikel i LT 12/5: ”Proteststorm mot nya hus vid Ragnhildsborg”. Om detaljplanen för 
Ekgården norra. 

- Insändare i LT 12/5: ”Bevara Södertäljes gröna lungor”. Om detaljplanen för Ekgården norra. 
Av aktionsgruppen ”Rädda naturen i Ragnhildsborg”. 

- Artikel i LT 18/5: ”Lerner lär ut om natur, växter och djur”. Om familjedagen i Kusens backe. 
- Insändare i LT 27/5: ”Werkelins utspel väcker häpnad”. Om detaljplanen för Farstanäs. Av S-

kvinnor i Södertälje. 
- Artikel i LT 25/6 ”50-talet bostäder planeras med byggstart i höst” om Hökmossen del 2. 
- Artikel i LT 21/9: ”Planerar ny manifestation”. Om ”Rädda Bränningeviken” d 4/10. 
- Artikel i LT 9/10: ”Bostäder vid Yngern överklagas”. 
- Artikel i LT 16/10: ”Strid om strandskyddet i Nykvarn”. Om överklagandet av Utökat 

strandskydd. 
- Artikel i LT 6/10: Nya protester mot marinan”. Om manifestationen Rädda Bränningeviken. 
 
Södertälje den 23/2 2015 
 
 
 
 
 
Pehr Lind    Helena Hellman 
vice ordförande  sekreterare 
 
 
 
 
Lars Ljungdahl  Alf Claesson 
kassör   ordinarie ledamot 
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