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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017    
Verksamhetsberättelsen avser tiden 1 januari till 31 december 2017.  

 

Medlemmar  

Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 2130. Av dessa är 1213 huvudmedlemmar och 914 

familjemedlemmar. Medlemsantalet har sedan förra årsskiftet minskat med 39 medlemmar, vilket 

är en liten nedgång, men i stora drag stabilt.  

 

Styrelsens sammansättning  

Vid årsmötet den 9 mars valdes ordförande, övriga ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter 

enligt nedan. Styrelsen konstituerade sig omedelbart därefter, med nedan angivna funktioner.  

 

Pehr Lind    Ordförande, remissansvarig Nykvarn  

Håkan Hall    Vice ordförande, webbansvarig 

Helena Hellman  Sekreterare 

Lars Ljungdahl   kassör, postmottagare, remissansvarig Södertälje 

Anne Kawecki   ordinarie ledamot 

Mats Johansson   Suppleant    

 

Ekonomi  

Ekonomin har under året 2017 varit god. Den enskilt största intäkten utgjordes av återbäringen 

från riksföreningen.  

 

Styrelsens möten  

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. Mötena har ägt rum i Södertälje stadshus förutom ett 

möte, som hölls på Båtklubben i Nykvarn. 

 

Remissyttranden  

Södertälje  
2017-02-02 Överklagande av Länsstyrelsens beslut att ge Svevia tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

(täkt- och återvinningsverksamhet) i Södertälje och Botkyrka kommun. 

 

2017-05-26 Yttrande över Förslag till program för området kring Östertälje station. 

 

2017-08-21 Yttrande avseende "Utställning angående förslag till detaljplan för Hall 4:3 

och Tysslinge 1:28 (Båtvarv) 

Vi avstyrker förslaget vad gäller ianspråktagande av strandskyddad mark utöver sådan som är 

nödvändig för att bedriva varvets verksamhet. 
 

2017-12-08 Yttrande över detaljplaneprogram för Södertälje Syd-Pershagen-Bränninge Gård-

Träsket. 

 

2017-12-27 Överklagande av dom i Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen avseende 

Tillstånd till täkt- och återvinningsverksamhet inom Hall (Södertälje) och Snäckstavik 

(Botkyrka). Vi yrkade på att Svevia inte ska få detta tillstånd. 
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Nykvarn 
2017-10-07 Yttrande Samråd Detaljplan Hökmossen 2b, Nykvarn. 

2017-11-03 Yttrande RUFS 2050.  
 
Aktiviteter, programverksamhet 
31/3 Tillsammans med Södertälje Ornitologiska Föreningen gjorde vi en uggleutflykt. Då vädret var                                              
dåligt med regn och blåst hördes inga ugglor, trots att vi besökte platser där ugglor hörts tidigare under 

veckan. 

 

6/4 Innan medlemsmötet den 6 april 2017 berättade Katrin Jones Hammarlund från          

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, om ett projekt för att förbättra möjligheterna för 

personer med funktionsnedsättning att komma ut i naturen. 7 personer deltog i aktiviteten. 

 

13/5 Ett tiotal personer deltog dels i en guidning av slottet på Öster Malma, dels blev förevisade deras 

fjällgåsprojekt. Projektledaren Niklas Liljebäck visade hägnen med fjällgäss, där ett tiotal par 

häckade.  

 

8/6 Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn avslutade säsongen på båtklubben i Nykvarn med ett 

mycket intressant föredrag om trollsländor av insektsfotografen Sven-Åke Kraft. Han visade ett antal 

fantastiska närbilder på kända och på mindre kända trollsländor, flertalet fotograferade i Nykvarn med 

omnejd. 12 personer deltog i aktiviteten.  

 

Vecka 31 Ängsslåtter vid Tullgarn. 

 

7/9 Karl-Axel Reimer från Södertälje kommuns miljökontor berättade på ett intressant och trevligt sätt 

hur Södertälje kommun arbetar med hållbarhetsarbetet. 8 personer deltog i aktiviteten.   

 

17/9 Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn deltog vid familjedagen vid Tveta friluftsgård. Ett 

50-tal deltagare gick tipspromenaden som vi anordnade. 

 

24/9 I strålande höstväder deltog nio personer i Naturskyddsföreningens vandring på Sörmlandsleden 

mellan Nykvarn och Gnesta. 

 

5/10 Malin Sahlin, som är sakkunnig i skogsfrågor från Naturskyddsföreningen, berättade om aktuella 

naturvårdsfrågor inom skog och skogsbruk. Bl.a. berättade hon om räddningsinsatser som gjorts av 

Naturskyddsföreningen i norra Sverige för att bevara skyddsvärda skogar. 11 personer deltog i 

aktiviteten. 

 

2/11 Håkan Hall och Lars Ljungdahl pratade om rödlistade växter, eftersom kvällens föreläsar Rolf 

Wahlström var sjuk. 9 personer deltog i aktiviteten. 

 

7/12 Tomas Thernström, avfallssamordnare från Södertälje kommun, berättade om avfall och 

matsvinn i Södertälje. 9 personer deltog i aktiviteten.  

 

 

 

Deltagande i externa (icke Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn) möten och 

verksamheter (utöver samrådsmöten)  

- Under januari månad deltog Anne Kawecki i länsförbundets möte. 

- I april deltog Mats Johansson i en föreläsning om plast arrangerat av riksorganisationen.  
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Media  

Publicerat av föreningen  
- Insändare av Lars Klasén i LT 20/1 2017 ang. bergtäkt Hall-Snäckstavik: "Snart kan tystnaden vara 

borta". 

 

- Insändare av Lars Klasén i LT 2/12 2017 ang. Södertälje Syd-Pershagen-Bränninge Gård-Träsket: 

"Värnandet av jordbruksmark: Hållbar utveckling tomma ord när handel och logistik tar plats". 

 

Insändarna har skrivits av Lars Klasén som privatperson. De stämmer dock med 

Naturskyddsföreningens yttrande i ämnet och tas därför med här.    
 

Omnämnanden  
- Artikel i LT 6/2 2017: "Drygt 40 överklagar att Svevia får bryta tio miljoner ton berg nära Hall". 

 

 

Södertälje den 25/2 2018  

 

 

 

 

Pehr Lind     Håkan Hall 

ordförande     vice ordförande 

 

 

 

 

Helena Hellman   Lars Ljungdahl  

Sekreterare    kassör ordinarie ledamot  


