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Tid: 8 maj 2014 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes.  

§2. Ekonomi 

Inget nytt inom ekonomi. 

§3. Remisser 

Södertälje 

Pehr mailar till Lars och Lasse och frågar hur det går med remisser inom Södertälje. Är det några 

nyinkomna ärenden? Pehr frågar Lars Ljungdahl. 

Nykvarn 

Pehr mailat remissen om ÖP:n till Lars Ljungdahl. Den borde lagts upp på hemsidan. Han skickade in 

vårt remissvar 22 april. 

Hökmossen etapp 2 har inte kommit upp. Pehr kan inte se att det har fattats något beslut i det här 

ärendet.  Kommunens planer skulle skära av Bornsjökilen, vilket i sig är ett argument är kommunens 
planer inte ska genomföras i detta ärende.  

§4. Kommande verksamhet 

5 april Klädbytardag: Anders Lerner är ansvarig. 

Kosläppet: Anders Lerner är ansvarig.  

Pågående remisser/ärenden 

Genomförd verksamhet 

Klädbytardag: blev den av? 

Kosläppet ställdes in. 

Kommande verksamhet 

Familjedagen i Kusens backe hålls den 18 maj. 

Förslag på aktiviteter i höst 

Vi pratade om strandskydd och hur man kan utveckla miljöarbetet inom en kommun. Det finns en 

opinion kring stenkrossen i Taxinge. Den verkar dock vara mest lokal. En aktivitet kring Taxinge bör 

vara under första veckan i september, eftersom det är val sen. 

Pehr kan tänka sig hålla i en vandring till Stora Alsjön 28 september. Stora Alsjön är ett nyskapat 

naturreservat. 

Strandskyddsmanifestation 

En aktivitet om bevarande och blåplan för sjön Yngern. Pehr kan tänka sig arrangera denna aktivitet 

den 12 november. Han frågar kommunekologerna i Nykvarn och Södertälje om de kan ställa upp som 

föreläsare.  

Vill gärna ha förslag på aktiviteter inom Södertälje till juni-mötet. Ska vi ha någon uteaktivitet för 

strandskydd? 



Sid 2(2) 

§5. Övrigt 

Alf undrade om det finns något register över medlemmarna i Nykvarn. Han mailar Lars Ljungdahl och 

frågar om medlemsregistret.  

Möte i Södertälje 19 maj. Alf tar över, eftersom Pehr har svårt att komma på mötena, som är på 

vardagar.  Pehr har material om Rösjökilen, vilket Alf kan använda som inspiration. 

Pehr har mailat riks om stadgar men har inte fått något svar. Han gör ett nytt försök till nästa möte. 

Det är bra om det blir gjort i god tid innan nästa årsmöte. 

§6. Nästa möte 

12 juni kl. 1800 Oxbacksgatan 24. 

§7. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Pehr Lind 

 


