Södertälje - Nykvarn
Föreningsbrev B
Avs: Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn
c/o Lars Ljungdahl
Solhemsgatan 9
152 41 Södertälje

Vårprogrammet 2015
… finner du på omstående sida!

Kallelse till årsmöte och föredrag 2015-03-25
Kom och lyssna på Håkan Hall om fåglar i Nykvarn med omnejd! Föredraget börjar 1830 därefter årsmöte.
Vi bjuder på fika i pausen. Lokal: Studiefrämjandet Oxbacksgatan 24.

Dagordning för årsmöte 2015
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 2014 hittar du på hemsidan samt verksamhetsberättelse och räkenskapsutdrag som läggs ut på hemsidan senast 2 veckor före årsmötet. Kontakta Lars Ljungdahl, 070-566 95 19 för vidare info.

Miljö- och naturåret 2015
Kära medlemmar
År 2014 var rekordvarmt och det var ingen snö i november-december och vi fick på grund av värmen ställa in vår planerade
skridskotur på sjön Yngern 10 januari detta år. Nu har vi äntligen fått både kyla och snö lagom till sportlovet! Föreningens
fokuserar under 2015 på strandskyddet i våra två kommuner och bevarandet och utvecklandet av den gröna Bornsjökilen,
som ständigt är under attack för exploatering. En stor fråga för Nykvarns kommun är Skanskas planer på en stenkross i Taxinge, som ska ta hand om stenmassorna från Förbifart Stockholm.
Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar att närvara vid och vi hoppas att se er då samt på årsmötet 25 mars.
Varmt välkomna önskar styrelsen
Pehr Lind, Vice ordförande
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Program våren 2015
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis
OBS! Kontrollera på hemsidan före avfärd

5/3 Föredrag av Nykvarns kommunekolog
Öppet styrelsemöte med föredrag av Nykvarns kommunekolog Mikael Essmyren. Föredraget börjar kl.
1730 i lokal Harry i Nykvarns bibliotek.
25/3 Föredrag om vårfåglar samt Årsmöte
Föredrag av Håkan Hall om fåglar i Nykvarn med
omnejd. Därefter årsmöte.
Studiefrämjandet, Oxbacksgatan 24 kl 1830.
28/3 Earth Hour – släck för en ljusare framtid
Lördagen den 28 mars 2015 klockan 2030– 2130 är
det dags för Earth Hour! Det blir det nionde året
som vi släcker ljuset under världens största klimatmanifestation. Det är en politisk symbolhandling
som skickar en viktig signal till makthavarna om att
ta klimatförändringarna på allvar. Kampanjen drivs
av Världsnaturfonden (WWF).
22/4 Morkullor, trastar och andra fåglar
Vi spanar efter morkulledraget vid den förvildade
parken vid Skårby gård, söder om Bornsjön vid
gamla Södertäljevägen. Morkullehanarna ﬂyger en
runda varv efter varv och ger ifrån sig ett knorpande
läte. Ett återkommande vårtecken. Kanske får vi
också höra lommen ropa från Bornsjön. På vägen dit
spanar vi förstås av fågellivet i Skårbydammen.
Tag med kvällsﬁka! Samling kl 1830 vid Skårbydammen, ca 7 km från Södertälje vid gamla Södertäljevägen. Samåkning från Södertälje kl 1815 för de som önskar. Kontakt: Lars Klasén, telgenatur@gmail.com,
073-563 80 01. Anordnas av Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem.

9/5 Vandring i Jägarskogens Naturreservat
Välkomna på kvällsvandring i Jägarskogens Naturreservat 9:e maj. Vi tittar på bäverfällen och spanar
efter sjöfågel en ﬁn vårkväll i Nykvarns naturreservat
Jägarskogen. Medtag eget ﬁka som intas vid lägereld. Kläder efter väder. Ingen föranmälan krävs. Vi
samlas kl 1800 vid informationstavlan/parkeringen,
som är belägen inom promenadavstånd från centrum/tågstationen. Avslutas c:a kl 2000.
Ansvarig: Pehr Lind 070-644 12 56.
Samarrangemang med Studiefrämjandet.
10/5 Fågelskådningens dag Tullgarn
Ta med familj, vänner och lite ﬁka och följ med
på en tur runt slott och parken under vägledning
av skådare ifrån Södertälje. Stövlar och lite grövre
kläder brukar behövas, ﬁnns kikare så ta med den.
Samling vid centralen parkeringsplats kl 0600
alt. vid Tullgarns slottsparkering cirka kl 0630.
Ledare Rikard Hellgren, 070-951 2159
Samarr. med Södertälje Ornitologiska förening.
Maj Kosläpp i Lina naturreservat
I början på maj är det dags för årets kosläpp i Lina
naturreservat! Kolla dag och tid på kommunens
hemsida. Vi samverkar med Södertälje kommun.
2/8 Ängsvecka med slåtter, lär dig slå
Slåtter vid Skräddartorpskärret v31, skyltat från Tullgarnskrysset. Mer info på hemsidan. Ta med stövlar
och ev. redskap samt ﬁka och lunch. Ingen anmälan.
Samarrangemang med Studiefrämjandet.

7/5 CD/DVD-bytarkväll och styrelsemöte
Ta med 3 st DVDer och lämna mötet med 3 st “nya”.
Start kl 1800, öppet styrelsemöte kl 1830 på Studiefrämjandet, Oxbacksgatan 24.

Kontakta oss!
På www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se presenterar vi löpande vårt program, rapporter från våra utﬂykter, kommande
och redan besvarade remissärenden. Kontakta oss gärna för tips på nya programpunkter, synpunkter på planärenden o.d, via
mail sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se eller direkt till: Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Pehr Lind
(remissansv. Nykvarn), 070-644 12 56, Lars Klasén (remissansv. Södertälje) 073-563 80 01.
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