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Vårt samhälle och livsstil behöver ställas om! 

 

 

Hej, alla medlemmar i vår krets! 

Styrelsen hoppas att alla får ett bättre 2021 än det år som gått! Men många återupptäckte nog att Sverige är fint att 
semestra i och att även hemester kan vara ett alternativ. 

Vårt landskap är mycket vackert och det är därför viktigt att vi engagerar oss för en hållbar utveckling av våra två 
kommuner. Fotot ovan visar det fina friluftsbadet i Nykvarn, Hökmossbadet, där vi länge engagerat oss mot en 
exploatering med tätortsbebyggelse. Mark- och miljödomstolen upphävde nyligen kommunens detaljplan om detta. Vi 
har också engagerat oss mot att åkermark på jordbruksfastigheten Båglan i Nykvarn omvandlas till en tätortsnära 
deponi. I Södertälje sker det mesta däremot i centralorten. Något som vi dock har yttrat oss över är bostäder i 
Hjälmsättra (Viksberg) och utökad verksamhet vid Järna berg- och grustäkt. Därtill har vi haft en central roll i att 
uppmärksamma och slutligen få stopp på ett olagligt vägbygge inom strandskyddat område vid Uttran. 

Vi deltog i kampanjen Stoppa PreemRaff genom att ansvara för att budkavlen från Lysekil fördes vidare från Nykvarn via 
Södertälje till Botkyrka. Dagen efter överlämnades budskapet till Isabella Lövin i Rosenbad.  

Vårens program (vänd!) rör bl a lokal natur och klimat. Våra månadsträffar, med inbjudna föreläsare, kommer under 
första delen av våren att vara digitala. Årsmötet i april, hoppas vi kunna hålla som ett fysiskt möte. På träffen i januari 
får vi en genomgång av Södertäljes naturreservat och i maj ordnar vi en vandring i det fina reservatet Stora Envättern, 
se nästa sida.  Vi har många medlemmar, men vill gärna bli fler. Vill du engagera dig är du mycket välkommen att delta 
föreningens viktiga arbete att värna vår vackra natur! Mejla oss, så kontaktar vid dig! 

Varmt välkomna till våra träffar under våren! 

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 våren 2021 
Passa på att engagera dig och påverka vår verksamhet! Våra aktiviteter är kostnadsfria. Kontrollera alltid på 

sodertalje.naturskyddsforeningen.se  före avfärd för ev. ändringar i programmet.

13/1 Södertäljes naturreservat 
Carolina Hillerdal Ljungqvist från miljökontoret 
kommer att berätta om Södertäljes naturreservat 
och miljövårdsarbete. Därefter blir det öppet 
styrelsemöte.  

Tid: Onsdag 13/1 kl. 1800 

Plats: Digitalt (Länk mejlas till våra medlemmar) 

3/2 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, brandekolog och tidigare 
forskare på Stockholms universitet, att berätta om. 
Därefter blir det öppet styrelsemöte. 

Tid: Onsdag 3/2 kl. 1800  

Plats: Digitalt (Länk mejlas till våra medlemmar) 

10/3 Invasiva växter 
- Det stora hotet mot biologisk mångfald 

Jättebjörnloka, jättebalsamin och parkslide är 
exempel på invasiva växter, dvs främmande växter 
som sprider sig starkare än den naturliga floran. 
Dessa hotar därför den biologiska mångfalden inom 
såväl flora som fauna i skogen, på åkrar, tomter, 
stadsparker och annan närmiljö. Maja Nygren, 
parkingenjör på samhällsbyggnadskontoret i 
Södertälje, berättar om läget och hur man tar sig an 
dessa starka överlevare. Därefter blir det öppet 
styrelsemöte. 

Tid: Onsdag 10/3 kl. 1800  

Plats: Digitalt (Länk mejlas till våra medlemmar) 

7/4 Hur går samhällsplanering till? 
”Översiktsplaner, detaljplaner, samråd, ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken..?” Våra kommuner 
växer snabbt och det är inte lätt att hänga med i 
svängarna. I detta föredrag lär oss Moa Öhman, 
översiktsplanerare vid Samhällsbyggnadskontoret i 
Södertälje, att förstå hur samhällsplanering går till, 
hur man kan följa planprocessen ”från förslag till 

beslut ” och hur man kan påverka den. Därefter blir 
det öppet styrelsemöte. 

Tid: Onsdag 7/4 kl. 1800 

Plats: Digitalt (Länk mejlas till våra medlemmar) 

28/4 Årsmöte 
Tid: Onsdag 28/4 kl. 1800 
Plats: Södertälje Stadshus (lokal mejlas till medl.)  

22/5 Stora Envätterns Naturreservat 
Vandring i Stora Envätterns Naturreservat. Medtag 
egen fika och vatten. Kläder efter väder och bra 
vandringskängor. Samåkning kommer att erbjudas. 
Mer information på hemsidan första veckan i maj. 
Ansvarig: pehr.lind@abc.se 

Tid: Lördag 22/5 kl. 13.00- ca 16.00. 

Plats: Samling på reservatets P-plats. 

9/6 Säsongsavslutning 
Vi möts för sedvanlig säsongsavslutning vid 
Hökmossbadet i Nykvarn. 

Tid: Onsdag 9/6 kl. 1800 

Plats: Strömborgs båtklubb, Hökmossbadet Nykvarn. 

 
Stora Envättern

 


