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Tid: Måndag 3 juni 2013 kl. 1800. 
Plats: Oxbacksgatan 24 
 
 
Närvarande: Anders Lerner, Lars Klasén, Lars Ljungdahl, Helena Hellman och Jörgen Wide. 

§1. Föregående protokoll 

Lars gick igenom föregående mötes protokoll. 

§2. Genomförd verksamhet 

Familjedagen i Kusens backe krockade med kommunens kosläpp och ställdes därför in.  

Johan Ehrenbergs föredrag om att producera sin egen el blev lyckat med bra uppmärksamhet från 
media. Det var ingen som anmälde sig till naturvandringen i naturreservatet Bårsjön och därför 
ställdes aktiviteten in. 

Ingen från kretsen deltog på rikskonferensen. 

Lars K har publicerat insändare i SödertäljePosten (om att föreslagen bebyggelse i Högantorp strider 
mot den nya översiktsplanen) och i Länstidningen (om vår kritik mot den föreslagna marinan i 
Bränningeviken). 

§3. Kommande verksamhet 

Lars Ljungdahl tycker att det är genant om slåttern läggs ner. Han orkar inte arbeta med det själv, 
men kollar med dem som tidigare har engagerat sig i det.  

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

§4. Ekonomi  

Faktura från kommunen på 2 000 kr för Per Holmgrens föredrag. Lars Ljungdahl kollar om Alva Snis 
Sigtryggsson har fått betalt för sitt föredrag och att det verkligen gått fram. Vi sparade ca 3 000 kr på 
att vi inte har fått någon faktura för tryckningen av vårprogrammet (p.g.a. tryckfel). Vi behöver inte 
betala för de nya lokalerna. 

§5. Remisser/pågående ärenden 

Yttrande beträffande Ekgården norra inlämnades den 13 maj. 

Lars Ljungdahl kollar med Pehr om remisser inom Nykvarns kommun. 

Remissärenden angående dels Lerhaga, dels Tvetaberg – Ålöström är ute på samråd. Det gäller 
omvandling av fritidshusområden till områden för permanent boende. Södertälje kommun ställer ej 
krav på direktverkande el för nybyggnation i Tveta. Vi väljer att inte skicka in någon remiss för detta 
område.  

För Bränningeviken skriver vi ett eget remissvar. Många andra är också emot kommunens planer för 
detta område (koloniföreningen har t ex dragit igång en namninsamling). Vi kan därför delta i 
aktiviteter tillsammans med andra föreningar. Den tidigare planerade stora utvidgningen av 
naturreservatet har lagts på is. Det är ett tätortsnära naturområde med höga naturvärden och stort 
rekreationsvärde. Det finns även kulturhistoriska värden i området som kommer att förstöras om 
kommunens planer blir verklighet. En väsnande oflyttbar silo och en oljehamn som innebär 
restriktioner gör även området olämpligt för bostadsbebyggelse. Vi lägger upp ett kort yttrande från 
Svenska Naturskyddsföreningen på hemsidan, om att vi kommer att skicka in en remiss och där ska 
det även stå vem som är kontaktperson. Lars Klasén arbetar med remissen. 
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§6. Förslag Höstprogram 

25/8 Bränninge 

25 augusti (söndag) planerar vi att ha en aktivitet i Bränningeviken. Anders kollar med Emma Tiblin. 

14/9 Kusens backe 

Familjedag, Anders kollar med natursnokarna. 

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  

20/10 Naturgeologiska minnesmärken 

Lars Klasén fortsätter arbeta med det. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-
Salem. 

Början av oktober: Moradammarna 

Lars Ljungdahl kollar med Patrik Waldenström. 

10/11 Strandskyddsmanifestation 

Lars Klasén kollar med Mårten Wahlberg. Förslag att ha denna aktivitet i Eklundsnäs vid Tveta 
friluftsgård. 

Förslag till våren/sommaren 2014 

Naturen i Hovsjö 

Jörgen föreslog ett dagläger för barn och ungdomar, under sommaren i utsatta områden (Hovsjö, 
Ronna, Geneta), där vi gör aktiviteter i naturen. 

§7. Övriga frågor 

Resan till Vitryssland; Anders berättade om resan till Vitryssland, där han var med som representant 
för Naturskyddsföreningen. De vill ha pengar från Sverige, för att kunna öka sin andel av ekologiskt 
jordbruk, för att öka exporten till Ryssland. Inom jordbruket (liksom i resten av det vitrysska 
samhället) är det maffialiknande grupper som styr. Dessa maffialiknande grupper har kontakter med 
presidenten. De legitimerar saker med att de har fina, bra och tillförlitliga kontakter. Anders visade 
en kortfilm på mobilen från en getfarm samt foton. Han vill fortsätta diskussionen om vi ska stödja 
dem och i sådana fall på vilket sätt med Hans von Essen. Anders återkommer till ett senare 
styrelsemöte om eventuella ytterligare steg. 

Lars Klasén har haft möte med Maud Nilsson-Möller från Luna kulturhus om samverkan. 

Angående vår webbplats så avvaktar vi tills den nya webben kommer i bruk. Då får vi se vad som 
finns med där. Vår officiella postadress ska stå med där, likaså telefonnummer till styrelsen.  

Avtackning Monica; Anders kollar och det får kosta max 400 kr. 

§8. Nästa möte 

Tisdag 25 juni kl 1800 Oxbacksgatan 24. Preliminärt september-datum: måndag 2/9 kl 1800. 

§9. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Ljungdahl 


