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Tid: 9 februari 2016 kl. 1830. 
Plats: Konferensrum Fuga i Stadshuset 
 
Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall, Anne Kawecki, Lars Ljungdahl och Helena Hellman. Fyra av 

föreningens medlemmar var också närvarande vid mötet. Innan mötet berättade 
Pernilla Barrud och Susanna Eriksson om sitt arbete i Nykvarn.  

 

§1. Formalia 
Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Lars Ljungdahl. 

§2. Ekonomi 
Det har inte hänt något vad gäller vår ekonomi, sen senaste mötet (december 2016). 

§3. Inkommen post 
Lars har inte fått någon vanlig post. Håkan har skickat vidare det han har fått på krets-mailen. 

§4. Pågående ärenden 

Södertälje 
Runt 2/2 lämnade vi in ett överklagande om bergtäkten vid Hall. Naturskyddsföreningen i Botkyrka- 
Salem har också överklagat, liksom Södertälje kommun och flera fastighetsägare i området. 

Nykvarn 
Ganska många ärenden på gång i Nykvarn. Men de ligger i tätorten, så Pehr tycker inte att det är 
någonting som vi behöver engagera oss i. Ett planprogram har områden inom utökat strandskydd, 
men Pehr tror inte vi kan göra något nu utan när detaljplanen kommer. 

Vi har inte hört något om en återvinningscentral. 

Pehr berättade att man numera kan prenumerera på vad som händer och är på gång inom Nykvarn. 
Vi i Södertälje har det inte något liknande. Å andra sidan är Södertälje bra på att berätta vad de 
planerar. 

§5. Genomförda aktiviteter 
På uppföljningsmötet om varg 12/1 deltog ett handfull personer, förutom fyra från styrelsen. 

§6. Övrigt 
Årsmöte 

Lars berättade om vad han gjort med årsberättelse och verksamhetsberättelse. Hela styrelsen skriver 
under årsberättelsen. Lars Klasén kollar vilka artiklar han deltagit i, Pehr (och Håkan) kollar för 
Nykvarns del.  

Vi pratade om vilka som kan tänka sig sitta kvar i styrelsen. 

Helena beställer förtäring för 30 personer till årsmöte och bokar lokal. Föreläsningen innan årsmötet 
tar ca en timme. 

Niklas ville inte ha något arvode, men gärna ett bidrag till en fond för att rädda fjällgässen. Vi kan ge 
1000 kr i bidrag till dessa fåglar, så vi beslutar det. 

 

 

 



Sid 2(2) 

Annat 

Vi pratade om vad vi orkar göra vi som sitter i styrelsen, om hur vi ska få fler medlemmar till våra 
aktiviteter så vi kan få fler till styrelse- och remissarbetet.  

Vi behöver lära oss mer om vad som gäller vid avverkning ända ner till vattnet vid vattendrag. Det 
finns någon på förbundet som vi kanske kan bjuda in till något möte som en aktivitet. 

Egentligen borde vi ha en manual hur olika saker ska göras. Då skulle det som en person lärt sig 
kunna nyttjas av andra och efterträdande. 

Anne har varit på länsförbundets möte. Hon berättade hur arbetet går till där. Hon träffade även 
deras jurist,  

Kommunen anordnar en klädbytardag, men vi vet inte var. Vi sätter oss in i det när det närmar sig.  

Håkan sätter ihop frågor för tipspromenad vid Tvetaberg. 

Anteckningar från aktivitet med Nykvarns miljöstrateg och miljöinspektör. 

Pernilla Barrud och Susanna Eriksson från Nykvarns kommun berättade om att de har tagit fram en 
ny vattenplan som ska antas av kommunstyrelsen. De har även arbetat fram ett nytt miljöprogram 
som även det ska antas av kommunstyrelsen. De intresserade av att ta in vad vi, skolor och andra 
inom kommunen tycker.  

De har samarbetat med Södertälje kring Yngern och har försökt kartlägga vad som behöver göras 
inom kommunen. Under året planerar de att ta fram en tillsynsplan för avlopp och ett 40-tal 
hästgårdar inom Nykvarn. Norr om Yngern finns några hästgårdar vilka kan ha en negativ påverkan 
på vattenkvaliteten.  

Pehr frågade om skyddet av Yngern, planerna för Älgbostad och enskilda avlopp. Det är länsstyrelsen 
som sköter miljöövervakningen av Yngern. De har sett en viss algblomning. Håkan tog upp Sveaskogs 
skogsavverkning ända ner till vattnet vid Rimsjöhöjden. Pernilla och Susanna lovar ta reda på vad 
som gäller kring detta. 

Det finns en energi- och klimatplan och tanken är att dessa ska in i miljöplanen. Det finns även 
bindande mål i miljöprogrammet. 

§7. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 6 april kl 18.30 i konferensrum Fuga i Stadshuset i Södertälje. 

§8. Mötet avslutades. 
Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Helena Hellman   Lars Ljungdahl 

 


