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Tid: Tisdag 7 maj 2013 kl. 1800. 
Plats: Stadshuset, Södertälje 
 
 
Närvarande: Lars Klasén, Lars Ljungdahl och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Justering av föregående mötes protokoll sköts fram till styrelsemötet i juni, eftersom ingen av de 
närvarande hade med sig detta. 

§2. Inkommen post 

Luna Kulturhus önskar fortsätta programsamarbetet med oss i höst om "miljö och Södertälje". De 
föreslår följande tid för ett första möte om det: måndag 13/5 14-15 på Nova.  

§3. Genomförd verksamhet 

Lätt promenad längs kanalen genomfördes 13 april. Ansvarig var Sussie Engdahl. 

Sjöfartsdagen Södertälje blev organisatoriskt väldigt lyckad med Anders Lerner som moderator och 
Lars Klasén som ansvarig för aktiviteten. Ca 20 deltagare. 

Klädbytardagen 20 april besöktes av 100 personer som också bytte kläder. Denna aktivitet hade även 
en stor mediabevakning. Ansvarig var Anders Lerner. 

Vår planerade vårpicknick 21 april fick tyvärr ställas in p.g.a. den sena våren. Familjedagen i Kusens 
backe 4 maj fick även den ställas in, eftersom den krockade med kommunens utsläppning av korna. 
Vi hoppas dock kunna genomföra denna aktivitet under hösten istället. 

§4. Kommande verksamhet 

Eftersom exkursionen till Bårsjön är på samma dag som “Gröna kilarnas dag”, slås dessa två ihop. 
Lars Ljungdahl mailar Pehr (ansvarig för exkursionen till Bårsjön) med fråga om han vill ha mer text på 
hemsidan.  

§5. Ekonomi  

På kontot finns idag 39 366:-. Vi räknar med att få 24 000 kr från riks under maj. 

§6. Remisser/pågående ärenden 

Vårt remissvar om det utökade strandskyddet i Södertälje skickades in 6 maj. Remissvaret om ÖP har 
skickats in 25 april. De närvarande förmodar att remiss angående det utökade strandskyddet inom 
Nykvarns kommun, har lämnats in. 

Lars Klasén kommer att fortsätta skicka in insändare till LT för att utöva påtryckningar mot Södertälje 
kommunen angående Bränninge. Det kommer bli ett ramaskri bland andra berörda om kommunen 
inte ändrar sin plan för detta område. Opinionen kommer att hjälpa oss här.  

Remissärende Ekgården norra ska vara inne 13 maj. Lars Klasén och Lars Ljungdahl arbetar med det. 

Moraåns naturreservat planerar kommunen att utöka.  Moraåns dammar verkar få vara kvar. 

Remiss Tvetaberg (Ålöström) ska vara inne 14 juni. Remiss Lerhaga ska vara inne 14 juni. 
Lerhaga nordväst och Åleström söder om sjön Lanaren är två områden med fritidshus som Södertälje 
kommun planerar att omvandla till året-runt-boende. Det förslås att större byggrätter kan skapas i 
området vid anslutning till gemensamt VA. 
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Remiss Bränningeviken med marina ska vara inne 20 juni. 

Högantorp är inget remissärende än, men det kommer det att bli.  

§7. Förslag Höstprogram 

Bränninge 

Samla ihop olika intressenter och göra något tillsammans som en manifestation mot kommunens 
planer för detta område. 

Kusens backe 

Naturvandring 

Exkursion i trakterna av Hall (i närheten av Snäckstavik) för att titta på naturgeologiska 
minnesmärken i området. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem. Lars 
Klasén kontaktar Bo Sigerlöf för organisering av aktiviteten.  

Miljövänliga veckan  

§8. Övriga frågor 

Avtackning av tidigare ledamöter diskuterades.  

Vid nästa möte berättar Anders om sin resa till Vitryssland.  

Ingen av de närvarande anmälde intresse för att delta vid Rikskonferensen i Växjö. 

§9. Nästa möte 

3 juni kl 1800. Lokal kommer att meddelas senare. Preliminärt september-datum: 2/9 kl 1800  

§10. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Ljungdahl 


