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

De fyra stora – hur samexisterar vi med varg, lo , järv och björn?
Vi har nu troligen fått ett vargrevir i våra kommuner.
En av mina grannars kommentar till detta var att vi
inte behöver acceptera detta enbart då vargen tidigare har funnits i vårt område; inte önskar vi väl oss
malariaparasiten tillbaka, bara för att den funnits
i Sverige på 1700-talet? Tyvärr kommer vi dock få
tillbaka också malaria pga uppvärmningen av vårt
klot. En järv upptäcktes under 2014 i Mariefred,
men den kördes tyvärr på. Spår av björnspillning

har återfunnits längs Sörmlandsleden söder om sjön
Yngern. Rovdjursantalet ökar i landet och vi kommer
att få vänja oss vid att förhålla oss till detta, och föreningen håller därför en diskussionskväll under hösten
om detta ämne. Vi välkomnar alla medlemmar och
andra nyfikna personer välkomna till våra aktiviteter
under hösten. Vi ber er uppmärksamma att våra styrelsemöten är öppna för alla att närvara vid.

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.

www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje, sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se

Södertälje - Nykvarn

Program hösten 2015
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis
Kontrollera på hemsidan före avfärd

12/9 Svamp- och äppleutställning
Svamp- och äppleutställning 1200-1500 på Biblioteket i
Södertälje, Luna-huset. Ta med dina egna svampfynd
till expert Klas Jaederfeldt och få dem identiﬁerade.
Pomolog Mats Brokvist sort-bestämmer dina äpplen.
Du behöver ta med minst fem äpplen av samma sort
för bedömning. Klas och Mats svarar också på frågor
och ger tips och goda råd. Några av de vanligaste äppelsorterna och svamparna presenteras under dagen.
Arrangemangen i samarbete med Luna Kulturhus.

15/11 Strandskyddsmanifestation vid Hökmossbadet Nykvarn
Strandskyddsmanifestation sker i år vid Hökmossbadet och nybyggda raststugan kl. 1745-1900.
Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län
genomför för sjätte året i rad en gemensam manifestation för att uppmärksamma hoten mot stränderna
och vikten av att värna strandskyddet. Mer information återﬁnns på vår hemsida från 1 oktober.
Ansvarig: Alf Claesson 070-341 13 00. Ej anmälan.

19/9 Vandring Stora Envätterns naturreserv.

3/12 Öppet styrelsemöte med föredrag

Vandring i Stora Envätterns naturreservat 1300-1600.
Samling vid Stora Envätterns parkeringsplats kl.
13.00. För information om resväg och/eller samåkning, kontakta Pehr Lind tel. 070-6441256. Ta med
egen ﬁka som intas runt lägereld. Ansvarig: pehr.
lind@abc.se ; 070-6441256

Öppet styrelsemöte för alla medlemmar kl 1800-2000
i föreningslokalen på Oxbacksgatan 24 i Södertälje.
Håkan Hall talar om Vinterfåglar vid fågelbordet.

8/10 Temakväll om de fyra stora

2016

Temakväll i Kulturum Sländan i Nykvarns centrum
om de fyra stora – ”Hur ska vi leva sida vid sida med
varg, lo, djärv och björn.” Talare: rovdjurshandläggare från Länstyrelsen kl 1800. Föreningen bjuder på
ﬁka. Öppet styrelsemöte efter avslutad diskussion om
rovdjuren. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att
delta i styrelsemötet.

10/1 Skridskotur på Norra Yngsviken

5/11 Öppet styrelsemöte med ﬁlmvisning
Öppet styrelsemöte för alla medlemmar med ﬁlmvisning ”Nedskräpningens Hav” kl 1800 i föreningslokalen på Oxbacksgatan 24 i Södertälje. Föreningen
bjuder på ﬁka.

Söndag 10 januari 2016: Långfärdsskridskotur på
Norra Yngern med start kl 1300 vid Hökmossbadet
c:a 2 timmar. Egna skridskor och säkerhetsutrustning, inkluderande ombyte, medtags. Vi ﬁkar i nybyggda raststugan.
Mer information på hemsidan från 1 jan 2016, 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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