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Tid: 3 april 2014 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

Närvarande: Pehr Lind, Lars Ljungdahl, Alf Claesson och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes.  

§2. Ekonomi 

Lars tror inte att vi har några egentliga kostnader så vi lägger ingen budget tillsvidare. 

§3. Roller i styrelsen 

Till vice ordförande valde styrelsen Pehr Lind. Lars Ljungdahl blir mottagare av mail och fysisk post. 

Han fortsätter också som kassör. Helena Hellman fortsätter som sekreterare. Firmatecknare för 

kretsen blir Per och Lars. Vi föreslår Lars Klasén som remissansvarig inom Södertälje. Han får då ta 

remissansvaret som adjungerad till styrelsen. Pehr fortsätter som remissansvarig inom Nykvarn.  

§4. Remisser/pågående ärenden 

Södertälje 

Bränningeviken: Lars bollar frågan till Lars K och frågar om han kan skiva ihop ett svar.  

Hoxeltorp: med lite omformuleringar eller förtydliganden så skickar Lars Ljungdahl och Lars Klasén 
om den. Vi gör det så vi har rätt att överklaga. Ärendet är i utställningsskede just nu.  

Farstanäs: Ärendet är i utställningsskedet just nu - vi behöver skicka om vårt remissvar, så vi har rätt 

att överklaga.  

Nykvarn  

Strandskyddet vid Yngern. Kommunen vill bebygga området inom 300-meters gränsen, vilket 

kommer blockera för folk att komma ner till sjön. Det är Nykvarnspartiet som driver frågan om 

utbyggnaden. Vi har till 11 april på oss att svara. Alf Claesson har samlat på sig material, som Pehr 

sen skriver ihop som remissansvarig. 

Vid Sundsörs vik planerar kommunen att bygga inom det utökade strandskyddet. Alf Claesson tar upp 

det tillsammans med det han skriver om Yngern. I det här fallet vill Länsstyrelsen ha stöd för att gå 
emot kommunen, för att kunna bibehålla det utökade strandskyddet.  

Hökmossen etapp2: Vi har inte fått något svar på det vi skickade in. Etapp 3 har vi inte sagt så mycket 

om än. Bebyggelsen kommer att förtätas men avloppsnätet kommer byggas ut, vilket kommer leda 

till bättre vattenkvalitet. I nuvarande läge är det ett planärende. 

ÖP i utställningsskede: Pehr uppdaterar vårt svar. Planen redovisar väldigt mycket bosättningar långt 

bort, vilket innebär krav på allmänna kommunikationer, vilka subventioneras via landstinget, medan 

kommunen sköter skolskjutsarna. Underlaget för allmänna kommunikationer kommer dock bli för 

litet för att de ska genomföras. För att människor ska kunna förflytta sig tar de bilen istället.  

§5. Kommande verksamhet 

5 april Klädbytardag: Anders Lerner är ansvarig. 

Kosläppet: Anders Lerner är ansvarig.  
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§6. Övrigt 

Pehr kan inte gå på nästa möte om Bornsjökilen. Tanken är att det ska hållas i Huddinge eftersom det 

inte kom någon från Huddinge på förra mötet. Lars ska försöka gå istället. 

Pehr undersöker vilka stadgar som gäller för riks. 

Vi står över länsstämman eftersom ingen kan. 

Den nya mötesdagen blir torsdagar. 

§7. Nästa möte 

8 maj kl. 1800 Oxbacksgatan 24. 

§8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Ljungdahl 

 


