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Tid: 4 december 2013 kl. 1800. 
Plats: Oxbacksgatan 24 
 
Närvarande: Anders Lerner, Lars Klasén, Lars Ljungdahl och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes med ändringar. 

§2. Inkommen post:  

Mail om Rådslaget 7e december som hålls i Södertälje.  

Det har också kommit mail om Smaka framtiden, som gärna vill att vi deltar i deras aktiviteter. Just 
nu har vi lite ont om personal. I mars har vi årsmöte och förhoppningsvis är läget bättre efter det. Vi 
är intresserade och vill gärna vara med på deras aktiviteter.   

§3. Ekonomi 

På vårt konto finns 37 463 kr. 

Lars Ljungdahl har missat att kolla en betalning han mottagit kvitton för (utlägg för remissverksamhet 
och strandskyddsmanifestationen). Bo Sigerlöf har fått 500 kr av oss, likväl som av kretsen Botkyrka-
Salem, för skogsvandringen han ledde 20 oktober. 

§4. Inlämnade remisser 

Remissen för naturreservatet i Tunaskogen har lämnats in 2013-11-01. 

Remiss Riksintressen för friluftslivet har lämnats in 2013-11-24. 

§5. Kommande remisser/ärenden 

Rådslaget är den 7 december här i Södertälje. Anders Lerner och Lars Klasén deltar från vår krets. 
Eftersom Anders är ordförande säger han några ord. 

Lars Klasén berättade om turerna kring föreslagen hamn-, kross- och vattenverksamhet i Taxinge. 
Eftersom det är vass eller berg i strandkanten är risken för stranderosion mycket låg. Lars Klasén fixar 
ihop remissen som ska vara inne 13 december. 

Länsträff 14 december: Ingen från kretsen deltar. 

Remissen för oljehamnen ska vara inne 13 januari. Det är ett samrådsmöte 13 december kl. 0900. Vi 
begär att en djupgående MKB genomförs, där man tittar närmare på muddringen. Vi vill också att en 
fullgod avvecklingsplan och saneringsplan finns med i MKB:n. I remissen skriver vi allmänt om fossila 
bränslen och oljeberoende. Vi diskuterade om riskerna för biologisk mångfald där muddrings-
massorna ska tippas. 

Remiss om ny skola i Ekeby skall vara inne senast 31/1. 

I Nykvarn är en ny ÖP på gång. Pehr Lind har aviserat att han tänker driva frågan om landskapsbilden. 
Remissen ska vara inne 2014-01-07. 

§6. Genomförda aktiviteter 

10 november: 2013 års strandskyddsmanifestation hölls i Tveta med nio deltagare, varav två var 
arrangörer. Länstidningen hade en artikel om den, så aktiviteten fick mycket uppmärksamhet i 
media.  

12 november: Seminarium om Djur i sta´n. 29 personer kom och aktiviteten blev lyckad. 

27 november: Seminarium om våra skogar. 14 personer kom. 
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§7. Kommande aktivitet 

5 december är vi medarrangör av filmvisningen av Underkastelsen. 

§8. Vårprogrammet 

Luftkvaliteten i sta´n, dubbdäcksförbud på Turingegatan. Lars Ljungdahl går på möte med Luna 
kulturhus och kollar om de är intresserade att vara med och arrangera ett seminarium om 
luftkvalitet. 

Ugglekväll: Februari, Lars Klasén mailar Anders om uppgift om den guide vi anlitade för en 
uggleutflykt för ett par år sedan. 

Årsmöte 12 mars. 

Paddorna i Lina-dammarna: Göran Johansson guide. Vi tar texten från vårprogrammet 2013. 

Kosläpp: Anders kollar datum. 

Klädbytardagen: VI tar texten från vårprogrammet 2013. Anders hör med Nova om någon där är 
intresserad av att hålla i det. 

Kusens backe: I början av maj. Anders kollar med natursnokarna. Vi tar texten från höstprogrammet 
2013. 

Pehr Lind vill ha en aktivitet i Nykvarn om Yngern. 

§9. Övrigt 

Lars Klasén korrekturläser protokollet för styrelsemötet i oktober. Om någonting behöver ändras 
säger han det till Helena som genomför de eventuella ändringarna, samt skickar det rättade 
protokollet till Lars Ljungdahl. 

Lars Ljungdahl har inte fått något svar om uppdateringen av webben. Vi får se över om det finns 
material i pappersform på annat håll och i så fall skicka in det till Lars så att det kan läggas upp på 
webben. 

Vi har beslutat att köpa in Naturskyddsföreningens årsbok för att kunna ge som present till de som 
lett aktiviteter/hållit seminarier för vår räkning. Lars Klasén har beställt sex exemplar av årsboken. Bo 
Sigerlöf (Historiska och geologiska minnesmärken i hotad natur), Tomas Runnqvist (Djur i sta´n) och 
Johan Persson (Våra skogar) får varsin bok. Då har vi tre böcker i lager till nästa år. Vi kan även ha i 
åtanke att köpa in några böcker om signalarter. 

Lars Klasén fixar ihop ett utkast till verksamhetsberättelsen.  

§10. Nästa möte 

7 januari kl. 1830 Oxbacksgatan 24. 

§11. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Klasén 

 


