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Tid: 5 november 2015 kl. 1830. 
Plats: Oxbacksgatan 24 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Lars Ljungdahl, Anne Kawecki och Helena Hellman. Lars Klasén remisser 

§1. Formalia 

Dagordningen godkändes. Till justeringsperson valdes Lars Ljungdahl. 

§2. Ekonomi 

På kontot finns idag ungefär 61 360 kr. Hembygdsföreningen i Järna som sköter slåttern vill ha en ny slipsten 
vilket vi beslutar om. Vi använder de pengar vi fått i EU-bidrag för detta. 

§3. Pågående ärenden 

Södertälje 

Skanska har skickat ut underlag för samråd om bergtäkt väster om Bränningen gård. Pershagen skulle därmed 
få tung trafik rakt genom samhället, som dessutom kommer passera skolor. Lars och Lasse svarar. 

Remissvar för Brandalsund ska vara inne 28 november. Enligt uppgift kan Sossarna komma att gå emot detta. 
De vill inte ha ett så stort reservat som miljökontoret vill.  

Sporren nere vid badhuset är ett ärende som är på gång. 

Andra ärenden som är på gång är Nästäppan och bygget av en till McDonalds nere vid Saltskog. 

Nykvarn 

Vad gäller stenkrossen har kommunen inte ens öppnat något riktigt ärende än. Inget beslut har fattats. 
Myndigheten har inte satt någon fart. 

I ärendet Älgbostad har Alf hört av en boende i området att det råder byggförbud (hon får alltså inte bygga 
ut). Kommunen tycker att företagsamhet är väldigt viktigt och kan tänkas prioritera exploatering för företag 
framför annat. Samtidigt betalar företagen inte någon kommunal skatt och ger alltså inget bidrag till den 
kommunala kassan. Alf orkar inte bråka med kommunen om detta. 

Ströpsta:3 kommer att knipsa av den gröna kilen, men kommer inte att ligga inom den. Åkerholmar kommer 
enligt kommunens planer att kringgärdas av bebyggelse. Detta tycker vi naturligtvis inte är bra. 

§4. Kommande aktiviteter 

Aktiviteten (De fyra stora) inför förra mötet hade 30 – 40 deltagare.  

Strandskyddsmanifestation 15 nov: Pehr kan ta med sig några facklor och några ljuslyktor som man kan 
släppa upp. Lars Klasén kommer och kan prata om det hotade utökade strandskyddet vid Stora måsnaren. Vi 
kan inte vara i Båtklubben på strandskyddsmanifestationen. Caféet i stugan skulle kunna vara ett alternativ. 
Kommunen som har huset på söndagar vill stänga vid 14 – 15. Alf för en diskussion med dem om det skulle 
vara möjligt att vi får vara där efter stängningsdags. 

Skridskoturen 10 januari riskerar återigen att bli inställd p.g.a. det dåliga isläget. 

§5. Vårprogram 

Fotograf av insekter. Någon av deltagarna från de fyra stora erbjöd sig att visa bilder. Lars har skickat runt 
förslag på vårprogram. 

§6. Övrigt 

Kommunekologen i Södertälje Bo Ljungberg har gått i pension. Den nya kommunekologen heter Caroline 

Hillerdahl och hon ville träffa oss innan remisstiden gick ut för Brandalsund. Hon ser inte Brandalsund som 
exploateringsbart. Området ligger långt ut från tätorten där det inte finns kollektivtrafik eller kommunala 
avlopp.  



Sid 2(2) 

Kommunekologen i Nykvarn Hans von Essen (kommer gärna igen) besökte styrelsemötet för att berätta om 
samarbetet BERAS med Vitryssland och Litauen. BERAS driver olika miljöprojekt i länderna kring östersjön. 
Det uppstod en diplomatisk kris mellan Vitryssland och Sverige precis när de i praktiken skulle dra igång 
arbetet. Nu är det diplomatiska läget så bra att de till slut har kunnat börja jobba. BERAS arbete handlar 
väldigt mycket om kunskapsöverföring. Han har bilder att visa vilket han kan ta under en temakväll, vilket 
skulle kunna bli en aktivitet under våren. 

§7. Kommande möten 

Nästa möte är torsdag den 5 november kl. 1800 på Oxbacksgatan 24. 

§8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Håkan Hall 

 

 

 

Bilaga: Brandalsund 

Ett av kommunens finaste hagmarksområden (A-klassat) finns här. Vid inventering av steklar i området, 
hittade man fem rödlistade arter (steklar tyder på höga naturvärden). När den mycket artrika floran 
inventerades hittade bl a sju rödlistade och fyra signalarter. Caroline tror att det, förutom steklarna, finns en 
väldigt stor andel höga naturvärden inom området, bl. a. finns här en öringsstam. Här finns också 
sandbarrskog, vilket är högt prioriterat på länsnivå. Brandalsund är också del av en grön kil, samt riksintresse 
för kulturmiljövård. Inom området finns även hävdade betesmarker, zonerade strandängar, magra 
solexponerade grusmarker, grunda havsvikar, skyddsvärda träd och nyckelbiotoper.  

Trindborgen (som ligger inom området) är ett väldigt vackert område, vilket skulle kunna vara av intresse för 
friluftslivet. Det finns även annat som gör området särskilt intressant för friluftsliv, t ex havsöringsfiske, 
skyddad naturhamn, populär badplats samt kulturmiljön. Det finns även stora möjligheter att utveckla 
området med bättre entré, ökad tillgänglighet och skyltning av kulturvärdena. Från naturvårdshåll vill 
miljökontoret knyta ihop det här området med Farstanäs. Caroline tycker det finns massor av skäl att skydda 
hela området.  

De inom kommunen som inte jobbar med miljö tror att området är skyddat om det är en nyckelbiotop. 
Strandskydd gäller dock inte för jordbruk. 

Enligt gällande ÖP är exploatering inte aktuellt. I planprogrammet för 2011 fanns reservatsförslaget för 
Brandalsund med (det skickades dock aldrig ut på remiss). Kommunstyrelsen har bestämt att de inte ska 
exploatera området, vilket betyder att det istället ska säljas. Alla kommunpolitiker är dock inte med på detta. 
Samtidigt kostar det att förvalta området. För att istället få in pengar vill man sälja.  

Kommunekologen Caroline Hillerdahl vill att hela området blir naturreservat för att bevara, säkerställa och 
utveckla de värdefulla naturmiljöerna. Barrskog, hällmark och strandängar ska kunna utvecklas till 
gammelskog med stor andel död ved och grovstammig skog. Brandalsund har ett strategiskt läge för 
friluftsliv. Friluftsliv ska kunna bedrivas i hela området, samtidigt som det ska utvecklas med vandringsleder 
och tillgänglighetsanpassas. Eftersom området redan idag är välbesökt, finns det behov av skötsel och 
renhållning. Betesmarkerna behöver även de skötas kontinuerligt.  

Enligt ursprungsförslaget som togs fram 2011 vill Miljökontoret ha ett servitut för en stig längs stranden, trots 
den planerade avstyckningen. Många politiker vill bara ha trindborgen som naturreservat. Det är så mycket 
diskussioner om området att miljönämnden inte vill besluta i ärendet. Fastigheten annonserades till 
försäljning i september. Remisstiden pågår till 28 november. Beslut i miljönämnden i mitten av januari.  


