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Tid: 8 sept 2016 kl. 1830. 

Plats: Fuga Stadshuset, Södertälje 

 

Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall samt Helena Hellman. 

§1. Formalia 

Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Håkan Hall. 

§2. Ekonomi 

Kassören har gjort ett bokslut t.o.m. augusti som han bifogat övriga styrelsen via mail. I dagsläget har 

vi ca 40 000 kr på banken. Snart kommer vi dessutom få 25 000 kr från riks (det har blivit försenat 

p.g.a. vakanser), och då kommer vi alltså ha 65 000 kr på banken. 

§3. Inkommen post 

Håkan (mottagare av post via mail) redovisade de han har fått. Lars Ljungdahl (mottagare av vanlig 

post) var ej närvarande på mötet. 

§4. Pågående ärenden 

Södertälje 

Lars Ljungdahl (remissansvarig Södertälje) och Lars Klasén har skickat in yttrande över förslaget till 

detaljplan för Sporren 1 (Dnr 2014-1388-214). De har inte gjort några direkta ändringar från tidigare 

yttrande. 

16/9 skall detaljplanen för Ytterjärna konsthall och konferens vara inne, se Remiss Del av Ytterjärna 

Nibble. 

Nykvarn 

Vi har tidigare överklagat Älgbostad, områden vid Mälaren och Turingen, samt Lilla måsnaren. Det 

har fortfarande inte kommit något besked om detta. 

I folkomröstningen ca. 10% av Nykvarnsborna nej, men kommunen verkar inte vilja lyssna på dem. 
Om Håkan skriver ihop ett utkast till öppet brev till kommunen, kan Pehr (som är ordförande) skriva 

under. 

§5. Genomförda aktiviteter 

Inga aktiviteter har genomförts sen förra styrelsemötet (juni) 

§6. Kommande aktiviteter 

Medborgardagen går av stapeln lördag 15/10 kl 1200 – 1530. Ansvarig är Helena, som också kollar med 

Lars Ljungdahl och Lars Klasén om någon av dem kan hjälpa till. Vi skulle kunna sätta ihop lite 

material till Tveta, som kan återanvändas denna dag. 

§7. Förslag till vårprogrammet 

Alf Claesson kollar om vargspåraren kan komma till mötet i januari. Håkan mailar Alf. Ta reda på hur 
är det med vargarna, är det någon som är skjuten här nu. 

Vi skulle kunna ordna en städning av stranden vid sandtorpsbadet. Det är många som använder 

badet. En del av dem slänger skräp där det inte ska slängas, t.ex. blöjor. Pehr 

 

 

 



Sid 2(2) 

Vi skulle kunna göra något gemensamt med ornitologerna om ugglor, gärna i Nykvarn.  

Ett förslag är att vi bokar SNF:s stuga vid Akse. Vi skulle kunna boka den under en vecka, t ex vecka 

27. Medlemmar kan få bo där under ett par dagar. Vi ruvar lite på det än så länge. Viktigaste för 

styrelsen är att vi kan bemanna det, att det är någon av oss där under varje dag den veckan.  

§8. Årsmöte 

Vi pratade om olika personer som skulle kunna bli dragplåster: Mattias Klum och Rockström. Förslag 

på datum är 9 mars.  

Helena kollar lokal till årsmötet 

Hur många rymmer Trombon, Estrad och lokalen vid biblioteket? När bör vi boka lokal för att vi ska 

kunna få önskad lokal? 

§9. Övrigt 

Vi har tidigare blivit kontaktade angående en avverkning vid Yngern, som ska gå ända ner till vattnet 

och endast lämna några få träd längst ner vid stranden. Håkan kollar med länsstyrelsen vad som 

gäller i denna fråga. Bra om denna fråga bevakas av oss.  

Vad gäller Bornsjökilen har Elisabeth Hall ej fått information om något möte. Håkan kollar med Alf 

Claesson om han vet något. 

En del har börjat dumpa skräp vid Sandtorpsbadet nere vi badstranden, samt vid tre olika ställen upp 

mot Björknäs kors. Det har dumpats delar av bilar och sopor. Håkan pratar med kommunen. Skulle 

kommunen trilskas i den här frågan kan markägarna stänga av sina vägar. 

En medlemsvärvare från riks har varit i vår kommun för att värva medlemmar, vilket Håkan 
(mottagare av post via mail) fick veta samma dag. Vi skulle helst ha velat veta det tidigare. Det skulle 

kunna vara en ide att bjuda in den här killen till ett av våra medlems-möten, t ex samma dag som 

länsförbundets ordförande Beatrice Sundberg kommer. Håkan hör med Sundberg om hon kan 

komma 3/11 tillsammans med kommunekologen från Nykvarn. 

Det är inget kontroversiellt att vi stöttar Hans och står för betalningen av en liering och åtta 

brynekoppar. Håkan kontaktar Hans om att hans förfrågan beviljas. 

V har fått en förfrågan om att berätta för en grupp invandrare om svensk natur och naturvård. Vi 

skulle kunna bjuda in dem till Turingevandringen 25/9. Om de har de svårt med transport, kan vi 

kanske ordna samåkning. 

§10. Kommande möten 

Den 4 oktober kl 1830 i Qulturum Sländan Nykvarn pratar Bengt Jägerskog om Sörmlands natur.  

Efter föredraget är det ett öppet styrelsemöte. 

§11. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Håkan Hall 


