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Tid: 6 november 2013 kl. 1800. 
Plats: Oxbacksgatan 24 
 
Närvarande: Anders Lerner, Lars Klasén, Lars Ljungdahl och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes med ändringar. 

§2. Inkommen post:  

Anders gick igenom den inkomna posten.  

I veckobrevet togs det kommande rådslaget upp, samt klädbytardagen (som kommer att hållas i vår). 

Motioner till stämman ska vara inne senast 1 november.   

Det har även kommit ut information hur kretsarna ska skriva stadgarna och redaktörsmaterial för 
kretsarnas hemsidor. 

Efter höstkonferensen den 8 november är det en kommunikationsbuffé. 

§3. Ekonomi 

Vår ekonomi är fortfarande god. Vi har gjort av med väldigt lite pengar under året. 

Vi diskuterade huruvida de utomstående som är med och leder en aktivitet/håller ett seminarium vi 
har arrangerat. Om någon ska ha betalt ska de själva begära det, men vi bör också ställa frågan.  

Lars Klasén föreslog att Bo Sigerlöf som ledde skogsutflykten den 20 oktober ska få 500 kr från oss 
och att han bör få lika mycket från Botkyrka-Salem. Om de inte vill ge honom något arvode skulle vi 
kunna ge honom 1 000 kr. Han har trots allt lagt ner en hel del arbete och bensinpengar på att ordna 
att utflykten blev så bra den blev. 

Arvodet till Viltvårdaren (som håller seminariet om Djur i stan) och skogsvårdaren (som håller i 
seminariet Våra skogar) blir varsin bok. 

Lars Ljungdahl kollar om Lars Klasén har fått betalt för den björkved han köpte till förra årets 
strandskyddsmanifestation.  

§4. Remisser/pågående ärenden 

Det har varit en brevväxling via mail om Slussen-projektet och Mälarens strandlinje.  

Vårt yttrande angående länsplanen för den regionala infrastrukturen lämnades in 4 november. 

Remisserna för naturreservatet Tunaskogen lämnades in 1 november och Båtvarvet i Pershagen 
lämnades in 13 oktober. Vad gäller Bränningeviken har Stadsbyggnadskontoret bestämt att alternativ 
ska utredas. Anledningen till att de hittills har tyckt att det inte har stört friluftslivet i tillräcklig 
omfattning är att de har betraktat friluftsliv på ett annat sätt än vad vi har gjort.  De har ansett att 
eftersom en marina används av båtfolk (och båtliv räknas ingå i begreppet friluftsliv) stör marinan 
inte friluftslivet i hög grad. Än så länge har ingen aktion dragits i gång för Bränningeviken.  

Södertälje kommun köpte in Brandalsund för exploatering. Inom den kommunala organisationen har 
det dock inte någonstans funnits några tankar på en storskalig exploatering. Det verkar vara en idé 
som bara finns hos moderaterna.  

Vi har haft en mailväxling angående huruvida vi skulle överklaga ÖP i Nykvarn. Anders pratade med 
Oskar Alarik på riks som avrådde från att överklaga. När det gäller landskapsbilden måste påverkan 
vara så kraftig att det innebär allvarliga men. Vi ska ägna kraft åt det som verkligen kan ha betydelse. 
Vi tog ett per capsulam beslut via mail. Det var fyra som röstade mot ett överklagande och två för. 
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Pehr Lind (remissansvarig för Nykvarn) reserverade sig. Det är viktigt att vi håller fokus på 
strandskyddet inom Nykvarn. Där kan vårt arbete göra en skillnad.  

I Ekgården har 12 träd sågats ner för att kontrollera vad som fanns i soptippen de växte på.  

§5. Genomförda aktiviteter 

Den 3 oktober hölls seminariet om Klimatsmart mat. Lars Klasén, Lars Ljungdahl, någon från Luna 
kulturhus och två utomstående deltog. 

Den 20 oktober genomfördes skogsvandringen Historiska och geologiska minnesmärken. 18 personer 
deltog. Denna aktivitet blev lyckad.   

§6. Kommande aktiviteter 

Den 10 november håller vi vår årliga strandskyddsmanifestation. Anders har sökt ordföranden för 
SNO, men ej fått tag i någon. Eftersom han råkat missa att fixa polistillståndet, så gör han det via 
telefon den 7 november. Lars Klasén hjälper åt att organisera aktiviteten. Han och Anders fixar vidare 
via telefon.  

Den 14 november hålls seminariet Djur i stan. 

Den 20 november hålls seminariet Våra skogar. 

Löst förslag till Vårprogrammet  

• Ugglekväll i februari. 

• Aktivitet på Nova i februari. 

• Aktivitet i Nykvarn med tema Yngern, där vi tittar närmare på bevarandeplanen.  

• Årsmöte 12 mars. Attraktion till detta. Förslag: Hur ska vår stadskärna se ut i Södertälje? Hur ska 
vi ha privatbilismen i centrala Södertälje?  

• Klädbytardag 5 april. Anders är ansvarig. 

• Paddorna i Linadammarna? 

• Aktivitet i april? 

• Kosläppet som kommunen anordnade i år (2013) blev väldigt lyckat. Nästa år ska vi finnas på 
plats med bokbord el dyl.  

• Aktivitet i Kusens backe i början av maj. Anders är ansvarig. Vi jobbar på att det ska bli en 
natursnoksaktivitet/familjedag. 

• Moraån? 

• Naturnatten i början av juni. 

• Bränningeviken 

• Luftkvalitet/infrastruktur 

• ÖP 

• Slåtterdag/Ängens dag 

Nästa år är det valår. Det skulle vara väldigt intressant med en paneldebatt, där de olika partierna 
berättar vad de vill göra i Södertälje och Nykvarn. Det vore bra om Anders är med och arbetar med 
detta, vilket han själv tycker är ok. 

Titta på vårprogrammet och kom med idéer! Aktiviteter huvudsakligen inomhus januari till mars när 
det är mörkt och vädret kan vara mindre roligt. Från april mest uteaktiviteter.  Vi skippar aktivitet i 
januari.  
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§7. Övrigt 

Den 7 december ska riksaktiviteten rådslag (ett av fler i Sverige) hållas i Södertälje, på Trombon. Bra 
om vi kunde göra ett mailutskick till medlemmar i kretsen. Det skulle också vara roligt om vi kunde få 
Länstidningen intresserade. Anders skriver ihop en text. Lars Klasén fixar sen färdigt texten, lägger till 
de kommande aktiviteter som är kvar i höst och mailar ut till medlemmarna.  

En kvinna har kontaktat Lars Klasén om Taxinge stenkross i Nykvarn. Det är inte vårt intresseområde. 
Vi är inte heller någon miljömyndighet. Det är miljökontoret i Nykvarn hon ska prata med. Om 
stenkrossen är en sanitär olägenhet måste kommunen säga nej till sådan verksamhet. Lars Klasén 
kontaktar kvinnan och berättar vad vi beslutat.  

Vi har fått en förfrågan från Smaka på framtiden som vill etablera ett samarbete med oss. Det verkar 
som att det inte är vår grej. Vi måste veta mer innan vi kan lägga upp information om dem på vår 
hemsida eller skicka ut till våra medlemmar. Anders har blivit inbjuden både som ordförande för 
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn och kommunal tjänsteman. Han kommer antagligen att 
åka dit och delta som kommunal tjänsteman.  

Det var vid styrelsemötet 87 dagar kvar tills den gamla Episerver läggs ner. Den gamla servern stängs 
ner 31 januari. Lars Ljungdahl kollar upp frågan.  

Det är två ordinarie styrelsemedlemmar (Lars Klasén och Anders Lerner) som har aviserat att de inte 
kommer fortsätta i styrelsen nästa år. Det har därför blivit ännu viktigare för oss att rekrytera 
styrelsemedlemmar. Vi behöver arbeta aktivt med detta, där vi går igenom medlemslistan för att 
hitta namn vi känner igen, för att på så sätt hitta tänkbara kandidater till styrelsen.  

§8. Nästa möte 

4 december kl. 1830 Oxbacksgatan 24. 

§9. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Klasén 

 


