
 

Hej, alla medlemmar! 

Vi kallar härmed våra medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen den 5:e mars 2020 kl.1800 i 
Södertälje stadshus/lokal Dirigent. De mötespunkter som vi då tar upp är de som framgår av våra 
stadgar (se hemsidan). Kvällen inleds med ett mycket intressant föredrag om vårt klimat av Pella 
Thiel är ekolog, grundare av Omställningsnätverket, se omstående sida. 

På sid. 2 av detta utskick, så finner Du kretsens vårprogram. Våra styrelsemöten är öppna för alla 
medlemmar och ofta inleds de med ett intressant föredrag av gästföreläsare. 

Kretsens tema för 2020 är Avskogning och Skövling av Jordbruksmark i våra kommuner. Tyvärr 
ser inte alla skogsmiljöer i våra kommuner ut som den på fotot! Bilden är tagen under kretsens 
höstvandring 2018 vid Holmsjöskogens Naturreservat. Vi ser alla också hur mycket värdefull 
jordbruksmark, t.ex. Mörby i Nykvarn, bebyggs med ”plåtlador”. Hur resonerar våra politiker om 
denna ödeläggelse om/när vi blir tvingade att bli självförsörjande p.g.a. klimatförändringar? Näst 
på tur är ett 2x3 km stort område söder om järnvägen, som ska ”jämnas med marken” och 
asfalteras för en motortestbana, trots att det innehåller över 20 skyddsvärda miljöer och ett flertal 
fridlysta arter. 

Vänner, det är hög tid att vi alla aktiverar oss i den viktiga frågan om vårt klimat! Att komma på 
årsmötet och våra träffar är en bra start på det nya året! 

Välkomna, önskar Pehr Lind & övriga styrelsemedlemmar. 

www.naturskyddsföreningen.se/sodertalje Facebook: @naturskyddsforeningen.sodertalje.nykvarn 

Vår natur och vårt klimat - viktigare än någonsin! 

 

  

 

 

 



 

Program våren 2020 

Kontakta oss!  
Kontakta oss gärna för tips på nya programpunkter, synpunkter på planärenden o.d. via epost:  

sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se eller direkt till Lars Ljungdahl 070-566 95 19,  

Helena Hellman 072-368 23 87. 

6/2 Planetary boundaries 

Nio planetära gränser har identifierats. Detta 
kommer forskaren Steven Lade från Stockholm 
Resilience Center att berätta om. Föredraget hålls 
på engelska. Därefter blir det öppet Styrelsemöte. 

Tid: Torsdag 6/2 kl. 1800 
Plats: Södertälje Stadshus (lokal Fuga) 

 

5/3 Föredrag om miljöhot, årsmöte 
Pella Thiel är ekolog, grundare av Omställnings-
nätverket. Pella ska tala om Naturens Rättigheter 
och om hur miljöhoten kan ses som en 
existentiell kris, ett symptom på ett sätt att vara i 
världen som inte längre fungerar. Den 
västerländska kulturen betraktar människan som 
separat från resten av den levande världen, med 
rätt att kontrollera och dominera naturen. Följden 
blir en koloniserande kultur som systematiskt 
bryter ner världens biologiska mångfald. Idén om 
att erkänna att naturen har rättigheter utmanar 
hela detta paradigm på ett spännande och väldigt 
konkret sätt. Pella berättar om hur denna idé 
snabbt tar sig fram i världen.  
Därefter hålls vårt årsmöte. 

Tid: Torsdag 5/3 kl. 1800 
Plats: Södertälje Stadshus (lokal Dirigent) 

 

28/3 Earth Hour 
 – Släck för en ljusare framtid. I år blir det 
trettonde året vi släcker ljuset för att delta i en av 
världens största årliga klimatmanifestationer. 
Kampanjen drivs av WWF. 

Tid: Lördag 28/3 kl. 2030-2130 
 

2/4 Fungerar klimatkompensation? 
- Med fokus på effekter av trädplantering i Afrika. 
Detta kommer forskaren Maria Johansson att 
berätta om. Därefter blir det öppet styrelsemöte. 

Tid: Torsdag 2/4 kl. 1800 
Plats: Södertälje Stadshus (lokal Fuga) 
 

26/4 Vårutflykt på cykel 
runt sjön Tullan. Vi tar oss på egen cykel från 
Glasberga över Dånviken till norra Rönninge, 
därefter öster om Tullan förbi gammal kulturmiljö 
vid Kolbotten. Avslut vid Bergaholm. Ca 14 km 

mest på små grusvägar. Medtag fika! 
Samarrangemang med cykelfrämjandet i 
Södertälje. Anmälan senast 24/4 till Lars Klasén, 
telgenatur@gmail.com eller Anders Olofsson, 
sodertalje@cykelframjandet.se  

Tid: Söndag 26/4 kl. 1100-ca 1450. 
Plats: Glasberga centrum (utanför äldreboendet) 
 

7/5 Medlems- och styrelsemöte 

Öppet styrelsemöte. 

Tid: Torsdag 7/5 kl. 1800 
Plats: Södertälje Stadshus (lokal Fuga) 
 

10/5 Fågelskådningens dag i Tullgarn 

Ta med familj, vänner och lite fika på en tur runt 
slott och park under vägledning av fågelskådare 
från Södertälje. Stövlar och lite grövre kläder 
brukar behövas. Tag gärna med kikare. Samling 

vid centralens parkeringsplats kl. 0600 alt. vid 

Tullgarns slottsparkering ca kl. 0630. 
Samarrangemang med Södertälje Ornitologiska 
Förening. 

 

24/5 Biologiska mångfaldensdag 

För 17 år sedan utsåg FN den 22 maj till den 
internationella dagen för biologisk mångfald. Vi 
uppmärksammar betydelsen av artrikedom den 
24/5 vid Hökmossbadet, Nykvarn. 
Samarrangemang med Älgbostads vänner m.fl. 
föreningar. Mer info på Hemsidan under april. 

Tid: Söndag 24/5 kl. 1300 
Plats: Hökmossbadet, Nykvarn 

 

4/6 Säsongsavslutning 
vid Hökmossbadet. Vi möts för sedvanlig 
säsongsavslutning vid Hökmossbadet i Nykvarn 
som inleds med föredrag om avskogning och 
exploatering av åkermark. 
Tid: Torsdag 6/4 kl. 1800 
Plats: Strömsborgs båtklubb bredvid 
Hökmossbadet i Nykvarn. 

 

3/9 Medlems- och styrelsemöte 
Öppet årsmöte 

Tid: Torsdag 3/9 kl. 1800 
Plats: Södertälje Stadshus (lokal Fuga) 


