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Tid: 16 april 2015 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Håkan Hall, Lars Ljungdahl och Helena Hellman. 

§1. Formalia 

Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Lars Ljungdahl. 

§2. Inkommen post 

Det har inkommit post om klädbytardag och blankett om återbäring.  

§3. Pågående ärenden 

Södertälje 

Lars Klasén har skickat in vårt remissvar om Hall 31/3.  

Det finns en diskussion med Södertälje kommun om en nedgräven bäck vid Viksbergs slott. Styrelsen 

föreslår att Lars Klasén arbetar med frågan.  

Nykvarn 

Vi har överklagat Älgbostad. Ärendet ligger fortfarande hos Miljödepardementet. Frågan om vilket 

strandskydd ska gälla är inte avgjord än.  

Vi har skickat in våra synpunkter på planerna för såväl Rimsjöhöjden som Älgbostad och lilla 

Måsnaren. 

§4. Kommande ärenden 

Södertälje 

Vi kan inte ta hela kostnaden för svamp- och äppeldag (8000 kr), men en del kan vi ta tillsammans 

med kommunen. Vi kan tänka oss att betala upp till 4000 kr, (maximalt 2000 kr för varje), men då får 

de skicka en faktura. Lars Ljungdahl mailar den ansvariga om vad vi anser.  

§5. Kommande aktiviteter 

22/4 Vi spanar efter morkullor, trastar och andra fåglar. Anordnas av Naturskyddsföreningen i 

Botkyrka-Salem.  

26/4 Södertälje kommun arrangerar Kosläppet. De flesta i styrelsen har tidigare aviserat att de inte 

kan hjälpa till med denna aktivitet. Monica Roxman uttryckte tidigare ett intresse för att hjälpa till. 

Den närvarande styrelsen ansåg att hon borde få tillgång till material, så att hon kunde göra detta. 

6/5 Öppet styrelsemöte och cd/dvd-bytarkväll. Vi börjar med att byta cd/dvd kl. 1800 och fortsätter 

med styrelsemötet kl. 1830. 

9/5 Vandring i Jägarskogens naturreservat. Pehr Lind är ansvarig och guidar.  

10/5 Fågelskådningens dag på Tullgarn. Ledare är Rikard Hellgren. Denna aktivitet är ett 

samarrangemang med Södertälje Ornitologiska förening.  

Slåttern Den reklam vi gör kanske inte räcker, vi kanske måste sätta in en notis i Länstidningen. 

Startar 2 augusti, vilket är mitt i semestern, då många är bortresta. 

§6. Övrigt 

Trevlig med öppna styrelsemöten. Dessutom vill vi fånga upp folk. Om vi ska ta upp något som inte 

ska publiceras kan vi ta ett extra styrelsemöte.  

Film på usb från Håll Sverige rent kan vi visa i samband med ett öppet styrelsemöte i höst. 

Lars L kollar vilka priser Vackstanäs tar. Vi skulle kunna planera höstens program då.  



Sid 2(2) 

Nykvarns kommun driver själva Cafestugan vid Hökmossebadet. Gymnastikföreningen kommer ta 

över denna verksamhet.  Kommunen vill inte att man bokar in ett sällskap, vilket betyder att detta 

inte är något alternativ för oss. 

Lars Ljungdahl fortsätter som postmottagare. Alf är vice ordförande. Håkan påpekar att hemsidan 

inte är uppdaterad, t ex är den nuvarande styrelsen inte med.  

§7. Kommande möten 

6 maj kl. 1830 Oxbacksgatan 24. 

4 juni kl. 1800 Oxbacksgatan 24. 

§8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Ljungdahl 


