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

Vårprogrammet 2018
… finner du på omstående sida!

Kallelse till årsmöte och föredrag 2018-03-15
Kom och lyssna på Peter Swärd och Kjell Andersson pratar om Sörmlandsleden.
Föredraget börjar 1830 därefter årsmöte. Vi bjuder på fika i pausen. Lokal: Sländan, Nykvarn.

Dagordning för årsmöte 2018
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 och suppleanter
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 2017 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 2018
Kära medlemmar,
Välkomna att delta på Kretsens årsmöte, som
2018 hålls i Qulturum Sländan i Nykvarn kl.
1830 den 15 mars! Peter Swärd, företrädare för
Föreningen Sörmlandsleden inleder med att
berätta om Sörmlandsledens historia. Kjell
Andersson fortsätter sedan med att beskriva den nya anslutningsleden från Nykvarns
Centrum, som invigdes hösten 2017. Sörmlandsleden blir alltså ett att våra teman för
2018, då vi senare under året har våra traditionella vår- och höstvandringar på denna. Vi hoppas att våra andra aktiviter också lockar många deltagare,
och ber Dig uppmärksamma att våra styrelsemöten, första torsdagen varje månad, är öppna för alla medlemmar i Kretsen att delta på. Ofta kombineras dessa med ett intressant föredrag av inbjuden gäst.
Ordförande Pehr Lind och övriga i styrelsen

www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se
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Program våren 2018
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis
OBS! Kontrollera på hemsidan före avfärd

11/1

Hur går det i klimatförhandlingarna?

Anna Östergren, arbetar i Svenska Naturskyddsföreningen
som sakkunnig för internationella klimatfrågor. Hon kommer
bl.a. att rapportera från klimatförhandlingarna i Bonn där hon
deltog. Vilka konkreta förhandlingsresultat kom man fram
till? Klarar vi temperaturmålen? Efter föredraget öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 1830 i ”Demokrati” i Södertälje
stadshus.

1/2 Möt Ebba Jordelius från Södertälje miljökontor
Ebba Jordelius presenterar Södertälje kommuns förslag på
nya miljö- och klimatprogram. Vi kommer också att diskutera
om Södertälje kommuns miljöarbete. Därefter öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 1830 i ”Fuga” i Södertälje stadshus.

18/2

Familjedag vid Tveta friluftsgård

14/4

Rördromskväll

Vi åker på lördagskvällen till Sörfjärden strax bortom Strängnäs för att lyssna på rördrommens tutande och på andra anlända vårfåglar. Först får vi en visning av verksamheten vid
Fältstationen ”Rördrommen” (läs mer på www.rordrommen.
nu). Samling vid Centralstationens parkeringsplats kl 1600 alt.
vid Nykvarns centrum (stora parkeringen) kl 1615. Anmälan till
Håkan Hall (hakan.o.hall@outlook.com) senast den 11 april så
att vi kan ordna med samåkning

3/5

Medlemsmöte

Information om programpunkt och talare återfinns på hemsidan under april. Därefter öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 1830 i “Fuga” i Södertälje stadshus.

5/5

Fågelskådningens dag Tullgarn

Friluftsfrämjandet ordnar en sedvanlig Familjedag vid Tveta
friluftsgård kl. 11 – 14 där Naturskyddsföreningen deltar. Välkommen till en härlig vintersöndag med massor av aktiviteter
för stora och små! För mer information se Friluftsfrämjandets
hemsida.

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.
Samarr. med Södertälje Ornitologiska förening.

10/3

27/5

Uggleexkursion.

Vårvandring på Sörmlandsleden

Vi åker på en kvällsutflykt för att lyssna efter ugglor i skogarna
söder om Södertälje. Samling kl. 1800 vid parkeringen vid Södertälje Central för gemensam avfärd i bil. Hemkomst cirka
kl. 0100. Medtag matsäck, och glöm inte korven till lägerelden!
Anmälan till Håkan Hall (hakan.o.hall@outlook.com) senast
den 7 mars.

Vi vandrar längs den första delen av anslutningsleden från
Nykvarns Centrum till Sandtorpsbadet. Vi kommer att försöka
identifiera och lära oss 10 st fågelsånger under promenaden.
Samling kl. 1300 vid kommunhusets entré i Nykvarn. Kläder
efter väder, vandringskängor och medtag matsäck. Mer info
återfinns på hemsidan cirka 2 veckor innan.

15/3

7/6

Årsmöte, presentation av Sörmlandsleden

Peter Swärd och Kjell Andersson berättar om Föreningen
Sörmlandsledens historia och den nya anslutningsleden från
Nykvarns Centrum, som invigdes hösten 2017. För mer information, se omstående sida. Lokal: Sländan, Nykvarn.

24/3

Earth Hour – släck för en ljusare framtid

Lördagen den 24 mars 2018 klockan 20.30-21.30 är det dags
för Earth Hour! Det blir det elfte året som vi släcker ljuset under världens största klimatmanifestation. Kampanjen drivs av
Världsnaturfonden (WWF).

5/4

Medlemsmöte

Säsongsavslutning vid Hökmossbadet

Föreningens våravslutning hålls kl. 1830 i Båtklubben i Nykvarn, strax bredvid Hökmossbadet. Information om programpunkt och föredragshållare återfinns på hemsidan under maj.

v31

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 Järna Hembygdsförening.
6/9

Medlems- och styrelsemöte

Öppet styrelsemöte från kl 1830 i Fuga Södertälje stadshus.

Öppet styrelsemöte från kl 1830 i Fuga Södertälje stadshus.

Kontakta oss!
Kontakta oss gärna via epost på sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se för tips på nya programpunkter, synpunkter
på planärenden o.d, eller direkt till: ordf. Pehr Lind (remissansv. Nykvarn) 070-644 12 56 (kl 18-20), Lars Ljungdahl 070-566
95 19, Helena Hellman 072-368 23 87.

www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se

