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Tid: 2 september 2013 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

 

Närvarande: Lars Klasén, Pehr Lind, och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes. 

Protokollet från årsmötet har Pehr skrivit på och skickat till Anders Lerner. Lars Ljungdahl har tidigare 

åtagit sig att se till att årsmötesprotokollet blev inskickat till kansliet. 

§2. Inkommen post 

Lars Klasén kollar mailen och har vidarebefordrat det som har kommit dit.  

Anders Lerner kollar den vanliga posten. 

§3. Ekonomi 

Kassör Lars Ljungdahl som ej var med på mötet har mailat ekonomisk rapport. 

§4. Pågående ärenden/remisser 

Yttrande gällande marina i Bränningeviken: Miljökontoret sa nej, miljönämnden sa nej till detaljplan 

såväl som marina. 

Samråd om nationell transportplan: Yttrande ska vara inne 1 oktober. Det som berör området för vår 

krets är avfarten vid Almnäs, Ostlänken och dubbelspåret vid Centralen. Vi lämnar inget eget 

yttrande från oss, men vi stöttar riks eftersom vi är för ett fossilfritt samhälle. Lars Klasén arbetar 

med det. 

Pehr berättar vad som händer i Nykvarn. Vårt yttrande beträffande höghus i Nykvarns centrum 

lämnades in runt 15 juli. Ett höghus som är så pass högt stör landskapsbilden och det är heller inte 

nämnt i någon översiktsplan. Nykvarns kommun vill ta bort det utökade strandskyddet i norra 

Yngsviken.   

§5. Genomförd verksamhet 

Bränningeviken 

Trots det dåliga vädret deltog sju personer i aktiviteten med stadsantikvarien. Deltagarna tyckte det 

var en givande och intressant. 

§6. Kommande verksamhet 

Det är roligt att se så många programpunkter och en sådan blandning av olika aktiviteter i höstens 

program. 

Pehr tycker det skulle vara roligt genomföra en aktivitet i Nykvarns kommun för att öka aktiviteten 

bland de medlemmar som bor där. Denna aktivitet skulle vara riktat speciellt mot dessa medlemmar. 

Vi kan gratis låna en lokal från Nykvarns bibliotek. 



Sid 2(2) 

§7. Övrigt 

Lars tog återigen upp att den som är ansvarig för en aktivitet också ser till att den annonseras i 

Länstidningen (och på andra lämpliga ställen). 

Det är en lucka bland styrelseprotokollen mellan 2000 och 2008. SNF i Södertälje fanns i praktiken 

inte då. Lars Klasén fortsätter arbeta med det.   

Styrelseprotokoll och remisser för både Södertälje och Nykvarn ska läggas upp på webben. Pehr som 

är remissansvarig för Nykvarns kommun skickar de remisser han skriver direkt till Lars Ljungdahl. 

Önskvärt att det finns en officiell postadress (för vanlig post) på webben. 

§8. Nästa möte 

2 oktober kl 1800 Oxbacksgatan 24. 

§9. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Klasén 


