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Våren 2023: Energiomställning i Tidö-tider -och mycket annat 

 
 

Vårens program rivstartar den 14/2 med ett 

besök av energibranschprofilen Daniel Kulin. Han 
har jobbat 15 år inom området, bland annat som 
energianalytiker på Energimyndigheten, därefter i 
branschorganisationen Svensk Vindkraft. Han har 
varit projektledare för ett av världens största 
vindkraftsprojekt, Markbygden utanför Piteå. 

Sedan 2022 är han projektledare för havsbaserad 
vindkraft för det norska kraftbolaget Cloudberrys 
räkning och chef för dess arbetsgrupp i Eskilstuna. 

Även om Daniels hemmaplan är vindkraft kommer 
han att prata om energiomställningen i stort, dvs 
inkludera andra kraftslag och systemfrågor. Han 
kommer att ta upp läget på energimarknaden, hur 
prognoserna för elpriserna ser ut och resonera 
kring vad detta betyder för samhället i stort. Daniel 
kommer också att dela både sina farhågor och 

förhoppningar kring vad den politiska inriktning 
som baseras på Tidö-avtalet, med tungt fokus på 
kärnkraft, kan innebära för investeringsklimatet 
inom energibranschen och för möjligheterna att nå 
våra energi- och klimatmål överlag. 

Vårprogrammet i övrigt består av utflykter i våra 
omgivningar. Undantag är föredraget om vatten 
och våtmarker den 21/3 kl 19, som följs årsmötet 
kl 20. Även icke-medlemmar är välkomna. F ö söker 
vi nya till styrelsen! Intresserad? Kontakta valbe-
redningen (Hasse H 0703-436920) eller anmäl dig 
på årsmötet! (Ett plus är biologiska kunskaper  ) 

Vi hoppas att programmet blir lika populärt som 
höstens! Så många som 60 (!) personer lyssnade på 
Martin Emtenäs, men även Valkvällen d 30/8 och 
besöket vid Tveta återvinning d 22/10 lockade 
många. Se reportage med bilder på kretswebben! 

 Lars Klasén och övriga styrelsemedlemmar 
 

https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/


 

14/2  Energiomställning i Tidö-tider! 
Daniel Kulin från kraftbolaget Cloudberry berättar 
om trender inom vind- och solkraft, energilagring 
mm och ger sin syn på effekten av Tidö-avtalet. 

Tid & plats: Kl 19.00-20.30. Lokal Dirigenten i 
Södertälje stadshus 

11/3  Vargspårning vid Vattgruvs- 
mossens naturreservat 

Lars Wikström, spårare/kvalitetssäkrare vid 
Länsstyrelsen, berättar om vargarna i området, visar 
hur vargspår ser ut, låter oss följa vargspår och (med 
tur!) finna legor, revirmarkeringar och spillning. 

Anmälan: Senast 9/3 till Olof Näslund 0703-450170. 
Max 10 deltagare. 

Tid & plats: Samling kl 11.00 på naturreservatets 
parkering. Medtag matsäck. Kläder efter väder (stig-
lös terräng!). Samåkning ordnas (info vid anmälan). 

21/3  Släpp vattnet fritt – det är vår! 
Föredrag följt av årsmöte 

Majoriteten av våra vattenmiljöer är kraftigt 
påverkade av mänskliga aktiviteter. Är det dags att 
åter låta vattnet få ta plats i landskapet och vattnet 
strömma friare? Mia Svedäng, sötvattensekolog vid 
Naturskyddsföreningen, gör en analys och 
framtidsspaning om våra vatten och våtmarker och 
deras viktiga roll för att värna klimatet och den 
biologiska mångfalden.  

Ingen anmälan. 

Tid & plats: Kl 19.00-21.00. Föredraget är kl 19-20. 
Sedan en paus med fika. Föreningens årsmöte är kl 
20.15-21.00. Även icke-medlemmar är välkomna! 
Lokal Dirigenten i Södertälje stadshus 

29/4 Strandstädning längs Snäckviken 
Repris på förra årets succé! Vi städar västra Mälar-
stranden utmed Snäckviken från Kustbevakningen 
norrut till Karlberga (eller längre  ). 

Ingen anmälan. 

Tid & plats: Samling kl 10 vid Kustbevaknings-
stationen. Det blir fint väder och var & en håller på 
så länge hen tycker det är kul (dock max kl 15). 
Medtag matsäck. Oömma kläder. Info Kerstin 0706-
371127 eller Alenka 0702-454518 

6/5  Utflykt med växtartsinventering 
Vi letar växter på NCCs föreslagna område för berg-
täkt norr om Gerstaberg. Alla välkomna (men särskilt 
du som har botaniska kunskaper!). Vi får hjälp av 
Rolf Wahlström från Svenska Botaniska Sällskapet. 

Anmälan: Senast 4/5 till Kerstin, 0706-371127. 

Tid & plats: Kl 10-15. Samling vid infarten till Tveta 
Återvinning, där bil kan parkeras. Medtag matsäck. 
Kläder efter väder (stiglös terräng!). Samåkning 
ordnas (info vid anmälan). 

7/5  Fågelutflykt i Tullgarn 
Vandring i Slottsparken och längs Häggnäsviken. Vi 
får se sångfåglar, rovfåglar och inte minst nyanlända 
flyttfåglar under guidning av Petter Kylefors från SOF 
Södertälje ornitologiska förening. Samarr. med SOF 

Ingen anmälan. 

Tid & plats: Samling kl 06.30 på Slottsparkeringen. 
Samåkning ordnas från S-e central kl 05.30 (Info Lars 
073-5638001). Kläder efter väder. Medtag matsäck. 
Avslutning vid fågeltornet ca kl 11.30 

14/5  Vårutflykt till Moraån (Järna) 
Häng med till Moraåns dalgångs naturreservat! Här 
slingrar sig Moraån fram i en djupt nedskuren åravin. 
Hit vandrar havsöringen upp från havet. På norra 
sidan av ån finns ett öppet kulturlandskap med 
åkrar, beteshagar och tallskogsbevuxna kullar. Vi 
guidas av f d miljönämndens ordförande Patrik 
Waldenström. Medtag fika! Kläder efter väder. 

Ingen anmälan. Samåkning ordnas. Info Lasse L 070-
5669519 

Tid & plats: 11-14. Start vid naturreservatets P-plats 

27/5  Biologiska mångfaldens dag – 
upplev den med dina sinnen! 

Vad kan vara bättre än att uppmärksamma biolo-
giska mångfaldens dag med att uppleva den – på 
riktigt! Det gör vi med en vandring på ett par km i 
Lina naturreservat. Vi gör övningar och använder 
våra sinnen för att fördjupa relationen med andra 
arter. Guide är Kristin Persson, 072-3885451 

Ingen anmälan. 

Tid & plats: Samling kl 10.00 vid parkeringen nära 
Trädgårn. Ca 3.5 tim. Kläder efter väder. Medtag 
sittunderlag och lunchmatsäck. 

 

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

 

Program våren 2023 
Även icke-medlemmar välkomna. Allt är kostnadsfritt. Kontrollera på sodertalje.naturskyddsforeningen.se för ev. ändringar. 
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