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Vårt samhälle och livsstil behöver ställas om! 

 

 

Hej, alla medlemmar i vår stora förening! 

Med ca 2000 medlemmar så är vi en av Naturskyddsföreningens största kretsar i vårt län. Vi i 

styrelsen välkomnar dig att ta del av höstprogrammet och aktivera dig i föreningens arbete! Varje 

månad träffas vi i Södertälje Stadshus och börjar då vanligtvis med ett intressant föredrag. Våra 

styrelsemöten direkt efter dessa är oftast öppna för medlemmar att delta i. Speciellt välkomnar vi 

dig som kan tänka dig att bistå aktivt, t. ex. i arbetet med planärenden.  

Föreningens tema för 2020 är Avskogning och Skövling av Jordbruksmark. Styrelsen jobbar 

intensivt med planärenden i våra två kommuner som berör såväl detta som minskade 

naturvärden. Exempel i Nykvarn är exploateringen av Hökmossbadet-/Älgbostad och planerna på 

att markbereda ett 2 x 3 km stort område i Mörby/Nykvarn, vilket har över 20 skyddsvärda miljöer 

och fridlysta arter. I Södertälje planeras att omvandla 26 hektar av kommunens bästa 

jordbruksmark, marken mellan Träsket och Bränningeån (väster om Pershagen), till användning för 

logistik och handel, se bild ovan. 

Under pandemitiden så har det blivit allt tydligare att vårt samhälle behöver ställas om för att 

bli långsiktigt hållbart. Meteorologen och författaren Martin Hedberg kommer att belysa detta vid 

vårt oktobermöte och ge dig tips på hur du själv kan bidra till ett minskat klimatavtryck. 

Varmt välkomna till våra höstaktiviteter! 

Pehr Lind & övriga styrelsemedlemmar  



 

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, Alenka Jejcic 070-245 45 18. 

Program hösten 2020 
Vi träffas i Södertälje Stadshus. Även icke-medlemmar är välkomna till föredragen. Efter dessa sammanträder styrelsen i 

möten, som är öppna för alla medlemmar. Passa på att påverka vår verksamhet! Våra aktiviteter är kostnadsfria. 

Kontrollera alltid på sodertalje.naturskyddsforeningen.se före avfärd för ev. ändringar i programmet. 

2/9 Styrelsemöte (Slutet möte) 

Tid: Onsdag 2/9 kl. 1800 

Plats: Södertälje Stadshus (lokal Fuga)  

13/9 Familjedag på Tveta Friluftsgård 

Välkomna till familjedagen på Tveta Friluftsgård. 

Kretsen anordnar en tipspromenad. 

Samarrangemang med Friluftsfrämjandet.  

Tid: Söndag 13/9 kl. 11-14  

Plats: Tveta Friluftsgård, Södertälje  

27/9 Cykeltur runt Lina naturreservat 

Vi tar oss på cykel från centrala Södertälje via 

Snäckvikens strand och Linavägen till Kiholm. Där 

viker vi av mot väster och cyklar norr om reservatet 

till Enhörnaleden. På vägen gör vi en avstickare in i 

reservatet innan vi vänder mot stan. Ca 14 km. 

Medtag fika! Samarrangemang med Cykelfrämjandet 

i Södertälje. Anmäl senast 25/9 till Lars Klasén 

sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se eller 

Anders Olofsson sodertalje@cykelframjandet.se  

Tid: Söndag 27/9 kl. 1100-1430  

Samling: Stora torget (framför Rådhuset)  

7/10 Klimatet – Vart är vi på väg? 

Martin Hedberg är meteorolog och författare med 

ett stort engagemang i klimatfrågan. Han ska berätta 

hur det står till med vårt klimat. Därefter hålls öppet 

styrelsemöte.  

Tid: Onsdag 7/10 kl. 1800 

Plats: Södertälje Stadshus (lokal Demokratin)  

4/11 Fungerar klimatkompensation? 

- Med fokus på effekter av trädplantering i Afrika. 

Klimatkompensation erbjuds för bl.a. flygresor och 

varor, men går det att oskadliggöra utsläppen från 

en flygresa med klimatkompensation? Detta 

kommer Maria Johansson, forskare från Stockholms 

Universitet, att berätta om. Därefter blir det öppet 

styrelsemöte.  

Tid: Onsdag 4/11 kl. 1800 

Plats: Södertälje Stadshus (lokal Dirigenten) 

2/12 PFAS–Vår tids värsta miljögift? 

PFAS är artificiella högflourerade ämnen med vatten-

och smutsavvisande egenskaper. De används bl.a. i 

kläder, matförpackningar, brandskum, möbler och 

smink. Dessa mycket svårnedbrytbara ämnen 

återfinns i oss alla. Vissa PFAS är cancerogena och 

kan förorsaka leverskador, andra har i djur visat sig 

störa reproduktionsförmågan och immunsystemet.  

Kristina Volkova Hellström, sakkunnig från 

Naturskyddsföreningen Riks, berättar om 

kemikaliegruppen PFAS och om arbetet för att 

förbjuda dessa ämnen. Därefter hålls öppet 

styrelsemöte.  

Tid: Onsdag 2/12 kl. 1800 

Plats: Södertälje Stadshus (lokal Harmoni)  

13/1 Södertäljes naturreservat 

En representant från miljökontoret kommer att 

berätta om Södertäljes naturreservat och 

miljövårdsarbete. Därefter hålls öppet styrelsemöte.  

Tid: Onsdag 13/1 kl. 1800 

Plats: Södertälje Stadshus (lokal Symfonin) 

 

 

 


