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Hösten 2022: Val, biologisk mångfald, återvinning … 

 
 

När du får detta blad med höstprogrammet (vänd!) 
är valrörelsen i full gång. Vilket parti ligger närmast 
dig i miljöfrågorna? Svaret får du genom att testa 
Naturskyddsföreningens ”Valkompass”, med 17 
viktiga frågor om klimat och miljö. Sedan kan du 
jämföra dina svar med partiernas. 

Även vår krets är aktiv i valrörelsen. I Södertälje 
intervjuar vi partierna ett efter ett för att få svar på 
vilken miljö- och klimatpolitik de vill driva lokalt. I 
juni mötte vi Mp, S, M och C. I augusti blir det 
övriga intresserade. Svaren sammanställs sedan 
inför en ”Valkväll” den 30/8 i Stadshuset, dit par-
tierna inbjuds och alla intresserade är välkomna. 

Vi ville göra samma sak i Nykvarn, men resurserna 
räcker inte. Vår nya styrelse är stark, men vi har 
ingen från Nykvarn! Därför efterlyser vi boende där 
som kan tänka sig att bistå: Hör av dig! 

Den 23/11 har vi lyckats få hit Martin Emtenäs, 
känd från Mitt i naturen (SVT), Naturmorgon (SR) 
och författare till flera böcker – nu i höst rykande 
aktuella ”Tusen och 1 art – om biologisk mångfald 
och människans enfald”. (Samarr. med S-e stadsbibl.) 

En mera ”dold” verksamhet för kretsen är att yttra 
oss om planärenden. I våras var det för Södertälje t 
ex Miljö- och klimatstrategi 2022-2030, Grönstrate-
gin och förslag om ett stort verksamhetsområde 
(logistik mm) i Södertuna, Järna. Bland aktuella just 
nu är en utvidgning av Jehanders täkt i Enhörna. 

Vad gäller Nykvarn så ”flödar” det av ärenden (ofta 
komplexa!) som rör områdena mellan Nykvarn och 
Södertälje, som Mörby verksamhetsområde och de 
stora f d militära områdena vid Almnäs. På grund av 
resursbrist kan vi inte ta oss an alla. Så även här 
efterlyser vi medlemmar som kan hjälpa till!

 Lars Klasén och övriga styrelsemedlemmar 
 

https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/val2022/valkompass-for-klimat-och-natur/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/valkvall-med-partierna-och-publik-sodertalje-2022-08-30/
https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/styrelse-2/
https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/remisser/


 

30/8  Valkväll! Miljö och klimat – vad 
vill Södertäljes partier? 

Vilken miljö- och klimatpolitik vill partierna driva i 
Södertälje? Vi samlar nu deras företrädare till en 
kväll med presentationer, diskussioner - och 
möjlighet till frågor från publiken! 

Vi har förberett oss (och partierna!) genom att under 
sommaren intervjua partierna ett och ett. Kvällen in-
leds med att svaren redovisas. Alla intresserade är 
välkomna! Info: Valkväll 2022 (uppdateras löpande) 

Tid & plats: Tisdag 30/8 kl 19-21, Stadshuset 
Södertälje, lokal Symfonin 

18/9  Tvetadagen – en aktiv dag! 
Föreningar och Södertälje kommun bjuder in till en 
dag full av aktiviteter. Mullespåret, tipspromenad, 
miniorientering, sitta i en äkta brandbil, hur leva 
hållbart, ströva i naturen … och mer. Ca kl 13 startar 
Mulleloppet och ca 13.30 har brandkåren 
uppvisning. Korv och fika finns att köpa. 

Tid & plats: Söndag 18/9 kl 11-14, Tveta friluftsgård 
(buss 784, 785 hållplats Tvetaberg) 

18/9  Var med i Cykelkarnevalen! 
Från kl 12 tar vi och andra från hela länet del av 
cykelrelaterade event och musik på ett avspärrat 
Norrbro, framför riksdagshuset, i Stockholm. Kl 14 
cyklar vi (med muskelkraft, el, på vanlig cykel, MTB 
eller lastcykel – whatever!) tillsammans genom 
Stockholm, med förtur och fri lejd! Ger ett smakprov 
på hur fantastisk en cykelstad kan vara! (Nästa år 
ordnar vi en egen cykelkarneval i Södertälje-
Nykvarn!). Arr: Naturskyddsföreningen i Stockholm. 
Ingen anmälan – bara kom! Kontakt: Lars Klasén, 
073-5638001. Info: cykelkarnevalen.se/  

Tid & plats: Söndag 18/9 kl 10.45 träffas vi på 
Östertälje station för att samåka med pendeln kl 
11.00. Eller gå på kl 10.51 på Södertälje C. Vi går av 
vid Stockholms Södra, varifrån vi cyklar till Norrbro. 

22/10  Tveta återvinningscentral – 
jord, biogas och biokol! 

Verksamheten vid Telge Återvinnings anläggning vid 
Tveta speglar Södertälje kommuns inriktning på 
hållbarhet. Nästan inget går till deponi! Exempel på 

återbruk är utvinning av biogas från tippen, tillverk-
ning av jord från trädgårdsrester och insamling av 
textil för återbruk - och mycket mer! 

Vid presentationen och rundvandringen får vi också 
se den nya biokolsanläggningen, som både tar bort 
koldioxid från atmosfären och producerar 
jordförbättringsmedel. 

Anmälan: Senast 20/10 till sodertalje-nykvarn 
@naturskyddsforeningen.se . Max 20 deltagare. 

Tid & plats: Lördag 22/10 kl 11-13. Samling: Infarten 
(buss 784, 785 hpl Bergtorp + 15 min promenad) 

23/11  Martin Emtenäs: Biologisk 
mångfald – ja! (Men hur länge?) 

Vi har lyckats få hit Martin Emtenäs, känd från Mitt i 
naturen (SVT), Naturmorgon (SR) och som författare 
till flera böcker - nu i höst rykande aktuella "Tusen 
och 1 art - om biologiskt mångfald och människans 
enfald". Det är också temat för hans föredrag. 

Hur vi har utsatt naturen för så stora förändringar att 
mängder av arter pressats hårt, till randen av utrot-
ning. Djur och växter som evolutionen format till 
något fullständigt unikt. Skogarna, ängarna, haven 
och de vilda älvarna. Alla är de utsatta för hot. Offrar 
vi den biologiska mångfalden för något bättre? 
Samarr. med Södertälje stadsbibliotek. 

Anmälan: Senast 22/11 till sodertalje-nykvarn 
@naturskyddsforeningen.se . Max 50 deltagare. 

Tid & plats: Onsdag 23/11 kl 18-19.30. Södertälje 
stadsbibliotek, hörsalen 

3/12  Utflykt till Vattgruvsmossen – 
med gruva, mosse och kruthus 

Vattgruvsmossen i Järna är en vidsträckt, orörd 
mosse som omges av naturskogsartade barrskogar. 
Vattgruvorna är gamla järnmalmsgruvor (början av 
1700-1860). Området, som är naturreservat, har 
höga kulturvärden. Info: Vattgruvsmossen. 
Samåkning ordnas. Kontakt: Lars Klasén, 073-
5638001. Kläder efter väder. Medtag matsäck! 

Anmälan: Senast 30/11 till sodertalje-nykvarn 
@naturskyddsforeningen.se . Max 20 deltagare. 

Tid & plats: Lördag 3/12 kl 11 -14. Samling vid 
naturreservatets parkering. Samåkning ordnas från 
Södertälje C kl 10 (Info vid anmälan) 

 

Kontakta oss! - maila sodertalje-nykvarn @naturskyddsforeningen.se för tips om nya programpunkter, för 
synpunkter på planärenden mm.  Och om du aldrig får mail från oss: vv maila oss din nuvarande mailadress! 
 

 

Program hösten 2022 
Även icke-medlemmar välkomna. Allt är kostnadsfritt. Kontrollera på sodertalje.naturskyddsforeningen.se för ev. ändringar. 
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