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Tid: 7 januari 2014 kl. 1800. 
Plats: Oxbacksgatan 24 
 
Närvarande: Anders Lerner, Lars Klasén, Lars Ljungdahl, Pehr Lind, Jörgen Cederblad-Wide, Johan 

Lundberg och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes. 

§2. Ekonomi 

Under 2013 gick vi back med 3 879 kr. Vi ligger enligt budget. De som sköter slåttern i 
Skräddartorpskärret har rätt till ett bidrag från oss på 5 070 kr. De har dock inte begärt några pengar, 
så vi väntar in att de ska göra det.  

Vi har 50 500 kr i kapital. Årsberättelse och utgifter under våren tar vi på mötet i februari.  

§3. Inkommen post  

Vi har fått mail om Studiefrämjandets aktivitet "Smaka framtiden". 

§4. Genomförda aktiviteter 

Rådslaget 7 december: 50 personer deltog i aktiviteten som arrangerades av riks. Från oss deltog 
Anders Lerner och Lars Klasén. Eftersom Anders är ordförande i vår krets och rådslaget genomfördes 
i vårt område hälsade han välkommen.  

Anders Lerner och Lars Klasén har varit med på en release i stadshuset. 

§5. Inlämnade remisser 

Remiss för Taxinge inlämnad 12 december. 

§6. Kommande ärenden/remisser 

Det är ett samrådsmöte om Taxinge 16 januari kl 18.00, på Taxinge slott. Det ska bli intressant att se 
hur Nykvarns kommun ställer sig till ett sådant ärende, då Nykvarn ses som en naturnära kommun.  

Remiss om skolan i Ekeby ska vara inne 31 januari. Det finns lite fornlämningar i området. 

Utvidgningen av oljehamnen: vi tar inte ställning till något utanför området.  

Vad gäller Öbacken/Bränninge, så läggs viken in i naturreservatet. Det betyder att det blir 
ankringsförbud där. 

ÖP:n i Nykvarn: Nykvarn har lagt in Bornsjökilen i den gröna kilen. Moderaterna i kommunen vill 
sprida ut bebyggelsen, trots att de bara har sålt en villatomt och det står många tomma och osålda. 
Kommunen vill bebygga tre strandnära områden: Stensättra, Säteriet och gården vid Hökmossen. 
Kommunen anser att de har skäl (sälja villatomter, sjöutsikt från planerade villor) att frångå 
strandskyddet. Nykvarns kommun bör tvingas till att inta ett längre tidsperspektiv. I översiktsplanen 
bör det finnas en skrivelse kring Taxinge och hur kommunen ser på området.  

I Hökmossen etapp två ska det byggas trevåningshus inom ett avstånd av 100 meter till riksintresset 
sjön Yngern. Enligt ÖP ska även tre envångshus på en höjd byggas. Dessa kommer att synas från sjön. 
Idag finns det ingen bebyggelse runt Yngern.  En MKB borde ha gjorts p.g.a. brott mot strandskyddet 
samt intrång i den gröna kilen.  

§7. Vårprogrammet 

Lars Ljungdahl vill ej fortsätta som redaktör för programmet. Det gäller alltså från i höst.  

25 februari: Ugglekväll 



Sid 2(2) 

Ledare? Samling centralens parkering. Anmälan till Anders. 

12 mars årsmöte. Anders fixar fram bekräftelse på lokal och person att bjuda in. 

Luftkvaliteten i staden 

5 april klädbytardag  

27 april preliminärt paddorna i Lina-dammarna. Kolla programmet för exakt datum. Guide Göran 
Johansson. Ansvarig: Anders. 

4 maj förmodligen Kosläppet: Vi är med, med ett bokbord. Ansvarig: Anders. Kommunen säger vi bör 
vara med.  

24 maj Kusens backe: Natursnoksaktivitet, Ansvarig: Anders.  

Höstprogram 
Pehr föreslår att ett av styrelsemötena förläggs till Nykvarn i höst. 
Valdebatt i september. 

§8. Övrigt 

Pehr kollar vilka remisser som varit för Nykvarn under 2013 och mailar detta till Lars Ljungdahl.  Lars 
Klasén bad Pehr ge honom remisserna för Nykvarn under förra året. 

Lokal för årsmötet blir Nova hörsal. Aktivitet för årsmötet: Anders kollar med Bjarne, om han inte kan 
kanske Mikael Karlsson kan vara med.  

Lars Klasén kontaktar "Smaka framtiden" om att vi inte kan vara med på planeringsmötet p.g.a. för 
lite personal. 

Jörgen tog upp att väldigt många medlemmar samt alla icke-medlemmar försvann innan årsmötet 
hann börja. Hur ska vi få fler medlemmar att vara med på årsmötet? 

Kallelsen för årsmötet tar en halv sida. Det betyder att det är en halv sida kvar till annat. Anders 
skriver ihop något om viktiga miljöfrågor för Södertälje-Nykvarn.  

Gert ska fixa inloggningsuppgifter till nya webben för oss. Lars Ljungdahl kopierar det vi skrivit om 
olika programpunkter från gamla servern. Han ser till att det viktiga (aktuell styrelse, aktuellt 
program, inlämnade remisser och protokoll från tidigare möten) kommer upp på den nya webben. 
Lars ser även till att det som behöver räddas från gamla servern, blir räddat. 

Styrelse omval 
Lars Ljungdahl fortsätter gärna med ekonomi och webb, inte program. Vi behöver dock en annan 
lösning för webbansvarig efter årsmötet. Pehr Lind kvarstår, så gör även Helena Hellman. Lars Klasén 
är tveksam till det. Anders Lerner fortsätter inte i styrelsen, men kan vara engagerad i konkreta saker 
som vissa programpunkter.  Jörgen Cederblad-Wide fortsätter som suppleant. Pehr har kontakt med 
Alf Claesson i Nykvarn som kan tänka sig vara med. Pehr kollar också med maken Bergström om han 
är intresserad. Johan kan hjälpa till med någon programpunkt eller remisser. 
  
Inför årsmötet: Anders som är ordförande kontaktar valberedningen. 
Nästa möte: Gå igenom årsmöteshandlingarna. 
Utgifter under våren och budget. 
Verksamhetsberättelsen. 

§9. Nästa möte 

Nästa möte den 5 februari, flyttat till den 10 februari kl. 1830 Oxbacksgatan 24. 

§10. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Klasén 


