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Vårprogrammet 2019
… " nner du på omstående sida!

Kallelse till årsmöte och föredrag 2019-03-07
Kom och lyssna på Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald och internationell naturvård på Världsnaturfon-
den.  Föredraget börjar 1830, däre$ er årsmöte. Vi bjuder på % ka i pausen. Lokal: Södertälje Stadshus.

Dagordning för årsmöte 2019 # nns i våra stadgar på hemsidan.
Ärenden som väckts genom motion läggs ut i kallelsen på hemsidan.

Styrelsens sammansättning 2018 hittar du på hemsidan samt verksamhetsberättelse och räkenskapsutdrag som läggs ut på hemsi-
dan senast 2 veckor före årsmötet. Kontakta Lars Ljungdahl, 070-566 95 19 för vidare info.

Miljö- och naturåret 2019
Kära medlemmar,

Vår natur står inför stora utmaningar! Antalet djurslag minskar och dessutom antalet artspeci% ka individer. 
Det är därför trist att vissa politiker driver frågan om fortsatt rätt till kalavverkningar, vilket slår ut hela 
eko-system i våra skogar, och upphävande av strandskydd för strandnära exploateringar. I våra två kom-
muner kan vi också se hur man ore' ekterat planerar att asfaltera den bästa åkermarken, som är oklokt inför 
de annalkande klimatförändringarna, vilka ovillkorligen kommer kräva att Sverige i större utsträckning är 
självförsörjande avseende livsmedel. 

Det är glädjande att elproduktionen från förnyelsebara källor mycket påtagligt har ökat under den senaste 10 
åren. Nedskräpningen av våra sjöar och hav är dock ett stort problem. Fråga inte enbart e$ er vad kommun 
och stat kan göra, utan vad Du själv kan bidra med! Förutom förändringar i vardagen, som är klimatsmarta, 
så är Du varmt välkommen att engagera Dig i vårt kretsarbete under 2019, t ex som ny styrelsemedlem vid 
årsmötet 7:e mars. Ett av våra huvudteman för det nya året är nedskräpning med inbjuden föreläsare vid 
ett av våra öppna styrelsemöten. Vi arrangerar också en strandstädningsdag i Nykvarn i maj. Vi vill gärna 
ha ' er inspel från våra knappa 2000 medlemmar på hur vi kan utveckla miljöarbetet och, som sagt, ' er är 
välkomna att ”kavla upp ärmarna” för vår miljö och framtid.

Ordförande Pehr Lind och övriga i styrelsen
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Program våren 2019
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis

OBS! Kontrollera på hemsidan före avfärd
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10/1  Hur kan vi minska den globala uppvärmningen?
Vi måste ställa om våra samhällen. Parisavtalet innebär att vi 
måste begränsa den globala uppvärmningen 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 ve-
tenskapshistoria vid KTH, som bland annat har intresserat sig 
för klimatförändringar i Arktis. Hon leder också en efterföljande 
diskussion. Därefter blir det öppet styrelsemöte. 
Lokal Södertälje stadshus, start 1830.

7/2 Medlems- och styrelsemöte 
Alla medlemmar välkomna. Lokal Fuga, Södertälje stadshus, 
start 1830. 

7/3 Föredrag om arthandel samt Årsmöte. 
Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald och internatio-
nell naturvård på Världsnaturfonden, kommer att prata om 
”Arthandeln med fokus på elefant, noshörning och tiger”. 
Ola kommer att berätta om den illegala handeln med djur, 
men också om hur hotade djur skyddas och räddas. Då han är 
en framgångsrik naturfotograf illustreras hans föredrag av $ na 
bilder från hans resor. Se sid 1 angående årsmötet.

30/3 Earth Hour – släck för en ljusare framtid
Lördagen den 30 mars 2019 klockan 2030-2130 är det dags för 
Earth Hour! Det blir det tolfte året som vi släcker ljuset under 
världens största klimatmanifestation. Kampanjen drivs av 
Världsnaturfonden (WWF).

4/4 Medlems- och styrelsemöte
Alla medlemmar välkomna. Lokal Fuga, Södertälje stadshus, 
start 1830.

5/5 Fågelskådningens dag Tullgarn
Ta med familj, vänner och lite $ ka 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. 

Samarrangemang med Södertälje Ornitologiska förening.

9/5 Medlemsmöte
Öppet styrelsemöte från kl 1830 i Fuga, Södertälje stadshus.

12/5 Strandstädning Sandtorpsbadet
Vi samlas kl. 13.00 vid Sandtorpsbadet för att plocka skräp. 
Efter avslutad städning $ kar vi och om vädret tillåter grillar 
vi korv.

22/5 Biologiska mångfaldens dag
Se hemsidan under våren för planerade aktiviteter under 
Den Biologiska Mångfaldens dag.

13/6 Säsongsavslutning vid Hökmossbadet
Vi möts för sedvanlig säsongsavslutning i Strömsborgs båt-
klubb kl. 1830 vid Båtklubben i Nykvarn, bredvid Hökmoss-
badet med föredrag av kommunekolog Bjarne Tutturen. 
Information om programpunkt åter$ nns på hemsidan un-
der maj. 

v31 Ängsvecka med slåtter, lär dig slå 
Slåtter vid Skräddartorpskärret v31, skyltat från Tullgarns-
krysset. Mer info på hemsidan. Ta med stövlar och ev. red-

skap samt $ ka och lunch. Ingen anmälan.

Samarrangemang med Järna Hembygdsförening.

5/9 Medlems- och styrelsemöte
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: Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Helena Hellman 072-368 23 87.


