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Tid: 9 juni 2016 kl. 1830. 

Plats: Sländan, Nykvarn 

 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Håkan Hall, Anne Kawecki samt Helena Hellman.  

Närvarande var också Björn Svereus från friluftsfrämjandet i Södertälje- Nykvarn.  

§1. Formalia 

Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Anne Kawecki. 

§2. Pågående ärenden 

Södertälje 

För det uppskjutna samrådet om Viksberg 3:1 område B. som ska vara inne den 10/6 är texten 

modifierad, men det är samma innebörd. 

Vi har skickat in yttrande avseende Örnstugan. 

Nykvarn 

Vi har inget pågående ärende i Nykvarn just nu. 

§3. Genomförda aktiviteter 

Det var 12 personer (inklusive Lars Klasén och Carolina Hillerdal Ljungqvist) som deltog i utflykten till 

Brandalsund. 

I dagens aktivitet, som föregick styrelsemötet, deltog 21 personer, inklusive närvarande styrelsen 

fem personer. 

§4. Höstprogrammet  

Håkan och Lasse håller i höstens program.  

Text till programmet: Vi ber Håkans fru skriva en text om Bornsjökilen. Förslag på bild är att vi tar en 

från RUFS på Bornsjökilen.  

8/9 medlems-möte 1830 Helena bokar en lokal i stadshuset. Håkan ändrar informationen om lokal på 
hemsidan. Länsförbundets nya ordförande förslag 8/9. 

18/9 Tveta friluftsgård 11- 15: Friluftsfrämjandet har en familjedag vid Tveta friluftsgård med olika 

aktiviteter. Vi skulle kunna vara med på denna dag, vi kan pusha för det i programmet.  

25/9 vandring Turingeleden: Vandringen utgår från Näs. . Skulle kunna bli en gemensam aktivitet 

med friluftsfrämjandet. 

4/10 skulle vi kunna bjuda in Bengt Jägerskog att hålla en film eller bild-visningskväll, i Nykvarn kl. 

1830. 

3/11 kl. 1830 Medlemsmöte i Södertälje. Vi kan bjuda in Nykvarns nya kommunekolog till detta möte. 

1/12 Vi kan bjuda in någon som pratar om ugglor till mötet i december i Södertälje. Håkan kollar om 

han hittar någon. 

12/1 kl 1800 förslag vargspåraren. 

Vi behöver ha någon aktivitet för att locka mer folk till Strandskyddsmanifestationen. Thomas 

Esplund kanske kan spela gitarr vid t.ex. kl. 1400, båtklubben vid Hökmossebadet. Håkan bokar 

båtklubben, ett förslag att vi grillar korv. 

 



Sid 2(2) 

§5. Bornsjökilen 

Alf föreslår att vi delegerar uppgiften att sitta med på möten för Bornsjökilen till Elisabet Hall. 

Uppgiften består i att sitta med på möten och diskutera. Genom att ha en representant med på de 

flesta områden skulle vi så småningom kunna få med Nykvarns kommun i detta arbete. Det är dock 

inte bindande att sitta med i Bornsjökilen. 

§6. Övrigt 

Björn Svereus från friluftsfrämjandet Södertälje-Nykvarn framhåller hans förenings intresse, om det 

kommer några planer som gör att deras verksamhet påverkas. Friluftsfrämjandets medlemmar i 

Nykvarn borde kunna aktiveras mot planerna att bebygga Älgbostad, eftersom deras intressen ofta 

sammanfaller med Naturskyddsföreningen. Vi skulle även kunna ha gemensamma aktiviteter. 

Angående frågan om den en folkomröstning i Nykvarn, så driver vi som förening inte denna fråga. Vi 

hanterar frågan på vårt sätt. Folkomröstningens resultat ska vara inne innan midsommar.  

Vi bordlägger frågan om arkivet eftersom Ljungdahl (som är ansvarig för vårt arkiv) ej är närvarande.  

Vi borde svara killen som mailade om trädfällning trots strandskydd. Håkan svarar honom.  

§7. Kommande möten 

Nästa styrelsemöte blir 8 september kl. 1830 i Södertälje stadshus, lokal Fuga på plan 1. 

§8. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 


