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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.                 

Hej, alla medlemmar!
Med en ökad medvetenhet om de stora klimatförändringarna, som ligger framför oss, så har intresset för dessa frågor 
kra$ igt ökat. Kretsen fokuserar hösten 2019 på denna fråga. Vi tar upp vad som händer i Södertälje, t.ex vårt engage-
mang i Fridays for Future, och i Nykvarn, där ett lokalt nätverk jobbar med hållbar konsumtion m.m. Till våra Öppna 
Styrelsemöten första torsdagen i varje månad är alla medlemmar välkomna och trä& arna inleds o$ a med en diskussion/ 
föredrag kring något viktigt ämne. Kretsen anordnar också denna höst en vandring längs Sörmlandsleden, där målet är 
det nyinrättade Holmsjöskogens Naturreservat (se bild) och Högtorn (se bild sid 2) på Fräkensjöberget. Vår krets har 
många medlemmar och vi tror att vi kan nå nya höjder i medlemsantal under 2020! Välkommen att engagera dig i före-
ningen för ett bra globalt klimat för kommande generationer!

Också, väl mött på trä& arna enligt höstprogrammet! 

Ordf Pehr Lind & övriga medlemmar i styrelsen

Vår natur, viktigare än någonsin!



Program hösten 2019
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

Södertälje - Nykvarn

29/8  Diskussion om motortestbana

Öppet styrelsemöte 1830 i Södertälje Stadshus (Lokal 
Fuga) och information/ diskussion om det stora ex-
ploateringsprojektet för en testbana för fordon (Mör-
by Södra), som innebär att 250 hektar skog med höga 
naturvärden försvinner.

15/9 Familjedagen på Tveta Friluftsgård

Välkomna till Familjedagen på Tveta Friluftsgård i 
Södertälje kl. 11-14. Kretsen anordnar tipspromenad. 
Samarrangemang med Friluftsfrämjandet.

22/9 Höstvandring i Holmsjöskogen

Kretsens höstvandring 1300-1600 längs Sörmlandsle-
den tar oss denna gång till Holmsjöskogens Natur-
reservat om 125 hektar och Högtorn. Vi samlas vid 
vägbommen till vänster efter Gullsmora Gård (Lax-
nevägen från Nykvarn). Kläder efter väder och med-
tag matsäck/ svampkorg. För detaljerad vägbeskriv-
ning och bistånd med skjuts från Nykvarn Centrum 
kontakta aktivitetsansvarige på pehr.lind@abc.se se-
nast 20/9 kl. 1300.

3/10  Klimatarbete i Nykvarns kommun

Öppet styrelsemöte 1830 i Nykvarnkyrkan (Lokal Äng-
lagott). Lina berättar om nätverket för klimatarbete i 
Nykvarns kommun.

7/11 Klimatarbetet i Södertälje kommun

Öppet styrelsemöte 1830 i Södertälje Stadshus (Lokal 
Fuga) och information/ diskussion av Alenka om kli-
matarbetet i Södertälje kommun/ vårt engagemang i 
Fridays for Future

5/12 Slutet styrelsemöte

Slutet styrelsemöte/planering 1800 av årsmöte 2020.

9/1 Styrelsemöte

Öppet styrelsemöte 1830 i Södertälje Stadshus (Lo-
kal Fuga). Vi planerar för verksamhetsåret 2020; 
vilket huvudtema ska vi ha? Vi kommer också in-
bjuda föredragshållare; för detaljer se hemsidan. 


