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Tid: 2 oktober 2013 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 
Närvarande: Anders Lerner , Lars Klasén, Pehr Lind, och Helena Hellman, Lars Ljungdahl. 

§1. Föregående protokoll 

Ändringar/tillägg genomfördes i föregående mötes protokoll, som därefter godkändes. 

§2. Inkommen post:  

Kretsbrevet har kommit. Nästa kretsbrev kommer i november.  

§3. Ekonomi 

Vi beslutade ge Ulf Engström 2 500 kr för föreläsningen om närodlad mat. Vår ekonomi är god. 

§4. Remisser/pågående ärenden 

Lars Klasén gick igenom det förslag till remiss för den nya länsplanen som han hjälpt riks med. Vi är negativt 

inställda till att Södertälje kommun tagit den tystaste delen av ett skogsområde i anspråk för bl. a. en 

vändplan.  

Lars Ljungdahl följer upp ärendet om Vasaleden och de nya byggnader som byggs uppe i Ritorp. 

Lars Klasén berättade hur olika nämnder yttrat sig om den planerade marinan i Bränningeviken. Miljönämnden 

har sagt nej. Kulturnämnden har sagt ja, trots att Stadsantikvarien är emot det. Niklas Holm planerar en 

aktivitet/aktion gällande Bränningeviken. Principiellt bör vi inom SNF vara med på en sådan aktion. Anders 

kollar upp varför Kultur- och fritidsnämnden säger sig tycka kommunens planer för Bränningeviken är ok och 

tillstyrker dessa.  

Anders gick igenom granskningsutlåtandet från Nykvarns kommun om ÖPn. Pehr påpekade att med det 

planerade höghuset blir det en betydande skalförskjutning. Han anförde även att det finns en övertygande 

majoritet inom kommunen som är emot höghuset. Alla på landsorten är emot diskussionen kring turbulenta 

vindar. Lars Klasén påpekade att de turbulenta vindar som kan uppstå kring ett elva-våningshus måste sättas i 
relation till de som uppstår kring ett sju-våningshus. Han tycker även att demokratibiten verkar svår att 

motivera och bygga upp. Pehr och Lars Klasén kollar. Beslut måste tas inom en tre-veckors period räknat från 

den 8 oktober. Detta beslut tas via mail.  

Sex villatomter planeras i en före detta grustäkt i Strögsta. Vi kommer inte att göra något i den frågan.  

Det planeras ett nytt naturreservat i Södertälje: Tunaskogens naturreservat. Lars Klasén tittar på det.  

Pehr berättar att Nykvarns kommun har köpt Hökmossbadet, som är en liten gård på 20 ha. Detta område har 

ett stort värde för att bibehålla det utökade strandskyddet, samt att man skulle kunna upprätta ett tätortsnära 

friluftsområde med naturkontakt. Vi kan stödja det. Pehr får uppdrag meddela MP inom Nykvarns kommun. I 

ett senare skede kan vi skriva insändare. 

§5. Aktuella frågor 

Bränninge/Öbacken uppe till beslut. 

Vid utbyggnaden av den nya slussen väljer Södertälje kommun sydalternativet och tar över Lotsudden.  

§6. Genomförda aktiviteter 

Kusens backe: Detta var en väldigt lyckad aktivitet. På tipspromenaden deltog 60 - 70 personer. Ungefär 40 

barn kom. Anders som var ansvarig för aktiviteten mötte långt över 100 föräldrar och barn. Riks hjälpte till 

med en del material, bl. a. fick alla barn godispåsar. Att det fanns en sagostig med bidrog starkt till att det blev 

så lyckat. 

Vandring i skogen: endast en person anmälde sig, vilket gjorde att aktiviteten fick ställas in. Lars Klasén tog 

återigen upp vikten av att annonsera aktiviteterna. Anders påpekade att det är viktigt att få med aktiviteten i 
Länstidningens evenemangskalender. 
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§7. Kommande aktiviteter 

Aktivitet på Nova 3/10. Anders försöker vara där, men han vill egentligen vara inne i Stockholm på en annan 

grej. Lars Klasén och Lars Ljungdahl kommer i vilket fall att vara med på aktiviteten på Nova.  

20/10 Aktivitet tillsammans med Botkyrka-Salem. 

Hållbart ledarskap: Anders åker dit under dagen på lördagen.  

10/11 Strandskyddsmanifestation? Lars Klassen påpekade att han inte fått något mail från länskretsen 

angående strandskyddsmanifestationen. Anders är intresserad av vara med och hjälpa till med denna aktivitet. 

SNO är också intresserade av att vara med på aktiviteten.  

Skräddartorpskärret: Ok att använda pengar från EU. Bekräftar det som bestämts via mail. 

Höstkonferens 8 - 11 november: Anders intresserad av att delta.  

4/11 möte med Studiefrämjandet. Lars Ljungdahl deltar i möter från styrelsen.  

§8. Vårprogrammet 

Aktivitet i Nykvarn: lokalförslag biblioteket. 

Utflykter: Pehr föreslog en utflykt med tema Nykvarn där man tittar närmare på bevarandeplanen för sjön 

Yngern. Vi kan bjuda in kommunekologen. Roligt att stötta honom för han är en sådan eldsjäl. 

§9. Övriga frågor 

SNF:s aspekter på kommunal utveckling i Södertälje. Anders ordnar en tid då vi kan träffa Socialdemokraternas 

kommunalråd. Lars Klasén intressera att vara med. Någon från riks bör vara med. Alla i styrelsen kan vara med. 

På våran hemsida ligger något gammalt högst upp. Anders har bilder både från Kusens backe och Bränninge. 

Vår hemsida bör vara fräsch - vi behöver en informatör.  

Pehr berättar att SNF har en stuga som man kan boka en vecka till sommaren.  

Remissresurser: Anders skickar en länk hur man stärker länskanslier och hur man flyttar resurser från 

Stockholm.  

Lars Ljungdahl berättade om en pärm Monica gett till honom. Det kan vara material från luckan 2000 - 2008. 

Den skulle också kunna innehålla remissmaterial. Han lämnar pärmen till Lars Klasén som gräver i det.  

Avtackning av Monica: Anders bjuder in henne till julavslutningen/adventsträff första onsdagen i december kl. 

1830. Förslag om att köpa en bok om Österlen till henne. 

Hur kan vi få in fler i styrelsen? 

Anders tittar närmare på vilka medlemmar vi har i Södertälje och gör en grovanalys. Pehr gör motsvarande sak 

med Nykvarn och ser till att bli färdig till nästa årsmöte.  

Lars Klasén förvarnade om att han inte tänker fortsätta i styrelsen. Lars Ljungdahl föreslår att Lars Klasén 

fortsätter med remisser, även om han inte fortsätter i styrelsen. Anders känner att han inte kan lägga ner den 

tid och energi han skulle vilja på att vara ordförande. Som ordförande skulle han t. ex. vilja lägga ner mer tid på 

kretsutveckling.  

§10. Nästa möte 

6 november kl. 1800 Oxbacksgatan 24. 

§11. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Klasén 


