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Naturskyddsfiireningen i Södertälje

Styrelsemöte 1999-03-10, ftireningslokalen.

Niirvarande: Tomas, Gunvor, Gertrud, Fredrik och Kerstin.

1) Miljöbalken. Styrelsemötet, som var utannonserat som ett öppet stlrelsemöte,
inleddes med att Tomas höll en genomgång av den nya miljöbalken.
Vid denna genomgang deltog laterligare tre personer, Lars Johansson,
Roger Edman och Ulf Oscarsson.
Ulf arbetar på polisen i Södertälje och iir samordnare beträffande frågor om
handel med uhotningshotade djur enligt ClTES-konventionen och artskydds-
{tirordningen.
Han iir intresserad av samarbete med kretsen i frågan och fiirklarade sig tacksam
{tir alla tips från personer som sett något misstiinkt.

2) Hiirvid vidtog det egentliga styrelsemötet. Fredrik utsågs till mötesordftirande och
Tomas till mötessekreterare.

3) Igelstaverket. Lars Johansson, pensionerad kemist på Asha, inledde med att
berätta att han intresserat sig ftr, och upprörts över, Igelstaverkets planer på att
börja elda med olika restprodukter, bl a tjåirolja flan östra Tyskland. Han har
fttrsökt sätta sig in i frågan och har begiirt ytterligare uppgifter från Igelstaverket.
Han vrii giima skriva en debattartikel i frågan, i samarbete med kretsen.
Det beslöts att han skulle skicka över ett utkast till artikel, ftir påseende och
diskussion.

4) Roeer Edman presenterade sig. Han håller på att studera till biolog och vill gåima

vara med i skogskampanjen. Han sitter som ersättare i Östertälje kommundels-
niimnd ftir miljöpartiet. Han iir även intresserad av att delta i arbetet med remiss-
svaret på kommunens cykelplan.
Roger hälsades välkommen att delta i kretsens arbete.

^ 5) Skoe. Kerstin redogiorde ftir arbetet i skogsgruppen och med skogskampanjen.
Vi har nu erhållit en karta över kommunen diir nyckelbiotoper och skyddsviird
skog finns inlagd. Detta avser dock endast den privatägda skogen, inte den skog
som ägs av skogsbolagen eller kommunen.

Kerstin har anmält våra kampanjskogar till riks. Det blev två skogar,
Dels 'Naturskoleskogen" vid Lina (ftir dess pedagogiska och sociala våirden),
Dels skogen runt Yngem (ftir dess biologiska viirden).
Bjame skall skriva en redogörelse fiir Linaskogen och Tomas fiir Yngem.

Förberedelsema ftir skogsutställningen på biblioteket i n?ista vecka fortsätter enligt
planema.
Tidningen Mitt i Södertiilje har hört av sig till Kerstin och iir intresserad av att
ölja skogskampanj en.



Talbyskogen utsågs till en s k aktionsskog, som vi skall hålla under bevakning.
Kerstin meddelade att markägaren, Aspermann, fiirsöker att mot betalning fi
tillstånd till att anviinda befintliga grusvägar som skogsbilvägar.
Vi har sökt pengar från riks till kampanjen och från landstingets miljövårdsfond
till inventering av Talbyskogen. Besked viintas under mars.
Anders Rosengren i Talbystrands intresse{iirening vill att vi gemensamt skall
skicka en skrivelse till skogsvårdsstl,relsen diir det yrkas att de stoppar nya
awerkningar i Talbyskogen innan inventering och samråd iir genomört.
Skrivelsen diskuterades. Tomas skriver under ftir kretsens riikning.

Det beslöts att Tomas skulle anmäla Roger till skogskampanjsupptakten i Haninge
den 27 -28 mars. Kretsen betalar kostnaden.

6) Glasberga. Fredrik berättade att en ny detaljplan håller på att utarbetas fiir
Glasbergaområdet. Syftet ?ir att området skall bebyggas och att Glasbergasjön
skall höjas cirka en meter, detta ftirmodligen ftir att hejda igenviixtningen.

7) Bra miljöval elleveranser. Fredrik inrapporterar till riks att samtliga styrelse-
ledamöter har bra miljöval elleveranser (så kretsen kan vinna prisl ! !)

8) Stipendiei. Gunvor tillskriver skoloma i kommunen.

9) Cykelolan. Fredrik och Roger skriver remissvar.

10) Ekologiska fotavtryck. Carola Magnusson, husmor på Tom Tits, kommer att
under fem torsdagskviillar anordna ftireliisningar om ekologiska fotavtryck.
Öppet ftir alla. Fredrik.

1l) Kåillsortering. Telge återvinning anordnar den 25 mars ett informationsmöte om
källsortering. Fredrik.

12) Tema miljö betalar 1.000 kr om vi kan hålla informationsträffar. Bengt Stenberg
ansvarig.

13) Flvgolats. Eva har fått brev från Anders Lago angående kretsens eventuella
'medverkan vid utredningen om flygplatsen. Eva st?immer av med Magnus
Nilsson.

14) Rikskonferensen. Beslöts att de styrelsemedlemmar som iir intresserade kan åka
på rikskonferensen i Stockholm i juni. Kretsen betalar kostnaden Iiir lunchen.

15) Post. Fredrik gick igenom övrig inkommen post.

16) Föreningen Katastro{hiåilp åt Fåelar och Vilt. Beslöts att skulle betala medlems-
avgiften till fiireningen. Grurvor berättade att ftireningen vill ha vår hjälp med
inventering av striindema vid Brandalsund avseende eventuella kvarvarande
oljerester från det uppm?irksammade oljeutsäppet tidigare i vintras.

17) Föreninssrådet i Södertåilje Beslöts att vi ej skall vara medlemmar i rådet.



a'

18) Verksamhetsberättelsen. Tomas efterlyste överenskomna kompletteringar till
verksamhetsberättelsen avseende niirmare uppgifter om genomftirda aktiviteter
från respektive ansvarig.

l9) Protokoll. Tomas redogjorde fiir protokollet från det senaste, konstituerade,
styrelsemötet.
Han efterlyste protokollet från det nåist senaste stlrelsemötet, hållet strax fiire
årsmötet den I 7 februari I 999 . Gertrud ftirklarade att hennes anteckningar
örkommit, och att protokollet diirftr måste rekonstrueras.

20) E4-syd. Tomas berättade att han dagen innan varit på styrelsemöte med
Skirgårdsmiljöftireningen, som hade haft ett möte med Bo Bengtsson,
VD på Stockholms Hamn AB. Bengtsson hade berättat att om lem år beriiknas
den nya hamnen i Norvik utanltir Nyniishamn vara klar. Avsikten åir att bl a flytta
all container- och bulktrafik från Viirtan till Norvik. Han {tirutsatte att byggandet
av E4-syd dåirvid skulle genomfiiras.

21) Nvkvams kommun. Tomas hade besökt Nykvams kommun, och beställt
handlingarna från deras miljö- och stadsbyggnadsniimnd.

22) Nästa stwelsemöte. Diirefter ftirklarades styrelsemötet avslutat. Nytt möte
bestiimdes till måndagen den 12 april, kl 18.30, i ftireningslokalen.
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