
 

 

 

 

sm
pr

ot
nf

_
2

0
1

3
-0

2
-1

2
_

n
r2

.d
o

c;
5;

20
13

-0
2-

12
 2

3:
58

:0
0 

PROTOKOLL nr 2, 2013 

Tid: Onsdagen 12 februari 2013 kl. 1800. 

Plats: Luna Kulturhus, Södertälje 

 

Närvarande: Per Lind, Magdalena Babic, Helena Hellman, Anders Lerner, Lars Klasén, Lars Ljungdahl. 

§1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. 

§2. Val av ordförande och sekreterare 

Anders Lerner utsågs att skriva protokoll och att leda mötet. 

§3. Dagordningen godkändes. 

§4. Föregående mötesprotokoll hanteras /godkänns via mail. 

§5. Årsstämma:  

• kallelse är gjord via programblad som har nått brevlådor. 

• Revisor är kontaktad av Lars Ljungdahl. Material är överlämnat. 

• Lars Ljungdahls skriver ekonomisk berättelse. 

• Lars Klasén skriver förslag till verksamhetsberättelse som färdigställs vi mail. 

• Per Lind föreslås som stämmoordförande om inte andra förslag kommer på mötet. 

• Anders Lerner ansvarar för iordningställande av lokal. 

• Anders Lerner ansvarar för kalendarieinskick till LT, SP och sodertalje.se. Anders kollar att vår 

medarrangör Luna kulturhus annonserar föredraget. Lars K gör sammaledes vad gäller 

Studiefrämjandet. 

• Lars Klasén, Helena Hellman, Lars Ljungdahl, Per Lind och Anders Lerner står till förfogande för 

omval. Vi räknar med att Sussi också ställer upp. Magdalena Babic avböjer. 

• Lars Ljungdahl lägger upp på hemsidan om namnen ovan och uppmaning till ytterligare 

nomineringar. 

• Anders Lerner har bjudit in Monica Brundin. 

§6. Remisser 

Per Lind redogjorde för aktuella ärenden i Nykvarns kommun. Länsstyrelsens förslag till revideringar 

av strandskyddsbestämmelser i stort sett OK. Vi avvaktar liksom i Södertälje den fortsatta processen 

innan ev. handlande. Lars Klasén, Lars Ljungdahl och Helena Hellman är fortsatt grupp för bevakning 

och remissarbete betr. strandskydd i Södertälje. Yttranden ska vara inne den 6 maj. Inga nyheter i 

Översiktsplanearbetet för Nykvarn. Betr. Södertälje förväntas den reviderade Översiktsplanen 

komma senare i vår. 

Lars K redogjorde för det slutliga beslutsunderlaget angående Kaxberg. 

Varken våra eller Miljönämndens synpunkter beträffande avstånd mellan tomter och naturreservat 

har tagits in i beslutsunderlaget. Lars Klasén skriver förslag till kort brev till kommunstyrelsen om 

vikten att respektera naturreservatsgränser. 

Beslut togs att ej inge skrivelse angående byggnation i Kv. Persikan–Södertälje sjukhus. 

Remissvar Södertäljeporten/Grusåsen inlämnat. Det utarbetades av Lars K, Lars L och Monica. 
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§7. Moraån 

Patrik Waldenström, Mp, önskar diskutera frågan om Moraån och dess dammar. Här finns bl a förslag 

om rivning eller bevarande av damm vid väg 57 i Järna, kontra lekplatser/fiske för havsöring. Anders 

Lerner tar in information och återkommer till nästa möte, för ett ev. ställningstagande då. Föreslogs 

också ett eventuellt gemensamt besök på plats för att sätta oss in i ärendet. 

§8. Rapporter, inkommen post 

Blanketter för återbäring från Riks har kommit, Lars Lj tar hand om dessa. 

Diskuterades Beras-stiftelsens resa till Vitryssland i april. Vi har inbjudits att delta med en 

representant från föreningen. Ingen självklart intresserad.  Beslut vid styrelsemöte efter årsmöte. 

13. IT 

Diskuterades förändringar i server/hemsida/mejlfunktioner från Riksföreningen. Anders tar fram 

information till kommande möte. 

§9. Möteslokal 

Diskuterades möteslokal. Lars Ljungdahl undersöker förutsättningarna för att säga upp avtal med 

IOGT-NTO. Mötet överens om att söka annan lokal pga kostnader och trivsel. 

§10. Vårprogrammet 

Vårens program gicks igenom. Pga tryckfel ska Lars Lj begära sänkt pris för trycket.  

Programpunkter och ansvariga tas upp löpande på styrelsemöten framöver. Lars K påpekade vikten 

av att den ansvarige alltid informerar om programpunkterna i lt.se, sodertalje.se och SP men gärna 

också på andra sätt. 

§11. Studiefrämjandet 

Beslutades att ej sända representant till Studiefrämjandets distriktstämma 13/3. 

§12. Projektbidrag  

Beslutades att ej söka projektbidrag våren 2013. 

§13. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte blir 6 mars kl. 1830. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

 

Anders Lerner   Helena Hellman  


