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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: 
Vice ordf. Pehr Lind (remissansv. Nykvarn) 070-644 12 56, Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Helena Hellman 072-368 23 87.                 

Hej alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Södertälje-Nykvarn!

Vi var drygt 1000 betalande medlemmar i vår krets 2017, och strax under 2000 personer med familjemedlemmar. Vi 
i Södertälje-Nykvarn kretsens styrelse vill gärna att ni upplever att ert medlemskap är värdefullt och att vi kan utöka 
medlemsantalet ytterligare under kommande år.

Hur ska vi gå tillväga för att uppnå detta? Vi vill att Du ger oss tips! 

Som Du kanske redan vet, så är kretsens månatliga möten (första torsdagen i månaden) öppna för alla kretsmedlemmar, 
och vi har o% a en intressant programpunkt, som hålls av en utifrån kommande föreläsare. På vårens senaste trä& , vid 
Nykvarns vackra båtklubb Strömsborg i juni, ' ck vi t ex höra en spännande presentation om * addermöss av Bo Ljungberg. 

Utöver dessa trä& ar så anordnar vi ut* ykter några helger per termin, och denna höst så vandrar vi sista delen av anslut-
ningsleden från Nykvarn till Sörmlandsleden (Källsvik – Djupsjön), där det ' nns goda möjligheter att fylla svampkorgarna 
med skogens läckerheter. Passa på att hänga på!  

Vi ber också alla medlemmar att anmäla sin e-mail-adresser till medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77, så 
att vi har en uppdaterat e-mail-sändlista. 

Kom gärna till våra öppna möten och ut* ykter! Vi vill gärna ha * er ledamöter i vår styrelse, som väljs vid årsstämman 
2019, och skulle uppskatta om du som är intresserad hjälper oss att driva föreningen vidare. Du är också välkommen att 
lämna förslag på framtida aktiviteter, så att vår kretsförening fortsätter att blomstra!

Vice ordf. Pehr Lind och övriga styrelsemedlemmar

Vår natur, viktigare än någonsin!



Program hösten 2018
Vår möteslokal blir framöver i konferensrummet Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus. 

Efter varje möte har styrelsen ett styrelsemöte, som är öppet för alla medlemmar. 

Passa på att påverka vår verksamhet! Även icke medlemmar är välkomna till föredragen, 

där vi ofta bjuder på kaff e med förtäring. Allt är gratis. Kontrollera på hemsidan före avfärd.

www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje
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6/9 Naturskyddsföreningens internatio-
nella arbete för skogsvård

Amira Andersson, programhandläggare tropisk 
skog på Svenska Naturskyddsföreningen, berät-
tar om hur föreningen arbetar internationellt med 
skogsvård. Därefter öppet styrelsemöte för alla 
medlemmar kl. 1830 i konferensrummet Fuga på 
plan 1 i Södertälje stadshus.

16/9 Familjedag vid Tveta Friluftsgård

Friluftsfrämjandet ordnar en sedvanlig Familjedag 
vid Tveta friluftsgård kl. 11–14 där Naturskyddsför-
eningen och andra föreningar deltar. Välkommen 
till en härlig söndag med massor av aktiviteter för 
stora och små! För mer information se Frilufts-
främjandets hemsida.

23/9 Vandring längs Sörmlandsleden

Vi fortsätter att utforska Sörmlandsleden, nu med 
en vandring på den nya delen från Källsvik till 
Djupsjön längs västra Yngern. Samling kl 1300 vid 
vändplanen före Källsviks gård. Planerad återkomst 
cirka kl 1600. Se hemsidan för närmare beskrivning. 
För samåkning, kontakta Pehr Lind som är aktivi-
tetsansvarig pehr.lind@abc.se senast 20 sept.

4/10 Anton Larsson berättar om Södertälje 
naturreservat

I våras lanserades den nya guiden över Södertäljes 
24 naturreservat samt andra utfl yktsmål och vand-
ringsleder i kommunen. Anton Larsson, Naturvår-
dare på Naturcentrum, Södertälje kommun (miljö-
kontoret) berättar om de olika naturreservaten och 
om arbetet med dessa. Därefter öppet styrelsemö-
te för alla medlemmar kl. 1830 i Fuga i Södertälje 
stads hus.

1/11 Vikten av biologisk mångfald

Rebecka Le Moine är initiativtagare bakom Biolo-
giska mångfaldens dag i Sverige och fi ck Världs-
naturfonden WWF:s pris som Årets miljöhjälte 
2017 för sitt arbete och brinnande engagemang. 
Hon kommer att upplysa oss om vikten av artrike-
dom i naturen, men också vad vi alla kan göra för 
att hjälpa till. Därefter öppet styrelsemöte för alla 
medlemmar kl. 1830 i Fuga i Södertälje stadshus.

6/12 Öppet styrelsemöte

Öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Lokal Fuga

Södertälje stadshus, start 1830.

10/1 Hur kan vi minska den globala upp-
värmningen?

Vi måste ställa om våra samhällen, Parisavtalet 
innebär att vi måste begränsa den globala uppvärm-
ningen till 2 grader. Men rapporter pekar på att det 
går trögt och att vi inte kommer att nå det målet. 
Vilken kunskap behöver vi för att kunna ställa om 
och räcker det med kunskap när vi verkar handla 
mot bättre vetande? Om detta talar Nina Wormbs, 
docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH 
och bland annat har intresserat sig för klimatför-
ändringar i Arktis. Hon leder också en efterföljande 
diskussion. Därefter blir det öppet styrelsemöte. 
Lokal Fuga, Södertälje stadshus, start 1830.


