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Tid: 3 december 2015 kl. 1830. 
Plats: Oxbacksgatan 24 

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

§1. Formalia 

Dagordningen godkändes. Till justeringsperson valdes Lars Ljungdahl. 

§2. Inkommen post 

Det har kommit in en remissförfrågan om detaljplan Tveta–Vallsta från Södertälje kommun. 

§3. Ekonomi 

Vi har 61 360 kr på kontot just nu. Vi har inte gjort av med något så det har ökat något. Vi betalar 
slipstenen för de i Järna som sköter slåttern. 

§4. Pågående ärenden 

Södertälje 

Vi har fått en remissförfrågan om Tveta–Vallsta. Remissen ska vara inne 17 december. Andra ärenden 
som är på gång är Sporren, Brandalsund, Hall, Nästäppan och Bränningebergtäkten.                 

Nykvarn 

Det enda som är på gång inom Nykvarn är Älgbostad. Oberoende av om vi får en remissförfrågan eller 
inte, så kommer vi att hänga på detta i ärende. 

§5. Genomförda aktiviteter 

Strandskyddsmanifestationen 15 november: Det var sju personer som kom, fyra var från styrelsen, Lars 
Klasén (remissansvarig Södertälje) och två av våra medlemmar i Nykvarn. 

Föredrag om vinterfåglar 3 december: Närvarande var 6 från styrelsen och 5 personer till. Håkan 
pratade om vinterfåglar och gav tips om fågelbordet. 

§6. Vårprogram 

4 feb styrelsemöte: Föredrag om insekter. 

3/3 Årsmöte: Hans von Essen pratar om BERAS och ekologiska jordbruk. 

7/4 styrelsemöte: Pehr föreslår att vi har mötet i Nykvarn. Vi skulle kanske kunna vara  i Båtklubben och 
t ex se om vi kan se Lommen.  

16/4 klädbytardag 

Brandalsund en vardagkväll i april eller maj. 

12/5 styrelsemöte Håkan pratar med sin bekant som har kännedom om riksarbetet.  

9/6 sista styrelsemötet innan sommaren. 

Ängsveckan med slåtter 

1/9 höstens första styrelsemöte 

§7. Hemsidan 

Det är fortsatta problem med vår hemsida. Riks har informerats och jobbar på det. Lasse tror inte att det 
är något direkt fel på hemsidan. Det aktuella programmet (höstprogrammet) ligger uppe och remisserna 
är uppdaterade.  
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§8. Årsmötet 

Håkan fixar bild till årsmötes kallelse och Alf fixar text. 

Vi börjar cirkulera årsberättelsen så olika personer kan fylla i sina bitar. Det borde räcka att den är klar 
till 4 feb. Helena skickar iväg ett skal till övriga styrelseledamöter och lars K. Från 2015. 

§9. Övrigt 

Insektskillen kommer gärna och pratar någon halvtimme. 

Att ha en Vargspaning vore en idé. Det var en kille som ordnar vargsafari på vargmötet, som vi skulle 
kunna kontakta. 

Om vi ska ha en aktivitet i samband med ett styrelsemöte, skulle vi låta bli att kalla styrelsemötet för 
styrelsemöte, utan istället säga medlemsmöte. Medlemmar som inte är med i styrelsen kanske har 
lättare att komma då. 

Vi försöker bjuda in Nykvarns nya kommunekolog, men vet inte när vederbörande kan komma. Det 
kanske blir först i höst. 

Vi skulle kunna ha den lokala strandskyddsmanifestationen som en manifestation för Älgbostad. 

§10. Kommande möten 

Nästa möte är torsdag den 4 februari kl. 1830 på Oxbacksgatan 24. 

§11. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Ljungdahl 

 


