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Tid: 12 juni 2014 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Lars Ljungdahl, Jörgen Cederblad-Wide och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes med ändringar.  

§2. Ekonomi 

Lars har betalt ut ca 580 kr till Anders för aktiviteten i Kusens backe. I övrigt har inte hänt något. Det 

finns ca 50 000 kr på kontot. Vi har 20 000 på väg in. 

§3. Remisser 

Södertälje 

16 maj var det detaljsamråd för Farstanäs, där drömstugan vill bygga 100 andelshus. 

28 maj lämnades remissen för Ekgården norra in. Tomterna blir för stora. Vi skulle vilja att marken 

utnyttjas bättre. Enligt nuvarande planering kommer ridvägar försvinna m.m. 

Nykvarn 

Alf berättar om Nykvarns kommuns planer för Hökmossen. Vi är sakägare, men de har inte ens 

nämnt vad vi tog upp i remissvaret eller diskuterat kring vad vi tyckte. Alf tittar på Hökmossen etapp 

1b och etapp 3. Pehr kollar när beslut tas kring frågan om det utökade strandskyddet ska upphävas. 

Nykvarns kommun skyltar inte när de planerar något  

Ringsjöhöjden vill bygga stort bostadsområde på 50 ha som kommer ligga i värdekärnan för 

Bornsjökilen. Det skulle bli flerfamiljshus i ett område utan kollektivtrafik, som dessutom är 

tillrinningsområde för Yngern. Området är ett regionalt skyddsområde. Enligt en inventering gjord i 

vintras ska det finnas skyddsvärda insekter. Bostadsområdet skulle ta 15 ha av Bornsjökilens 

värdekärna. Pehr skriver ihop en text. Remissen ska vara inne 15 juni. 

Nykvarn vill exploatera även uppe vid Mälaren. 

§4. Genomförd verksamhet 

Kusens backe 8 personer. 

Det verkar komma färre och färre personer på våra aktiviteter. I detta avseende är det viktigt att 

lägga sig på en lagom nivå. 

På mötet 19 maj om Bornsjökilen bestämdes det inte så mycket, utom att man skulle fördjupa sig i 

vissa frågor. Det skulle behövas liknande material för Bornsjökilen som för Rösjökilen. Materialet 

skulle kunna användas som underlag för makthavare. Arbetet ska göras professionellt och ta upp vad 

som ingår i området, vad finns det för skyddsvärda områden.  Viksberg ska t ex vara med i detta 

område. Det finns ett svagt samband inom kilen. Om tre områden bebyggs skärs kilen av.  Man ska 

försöka hinna före med vattenskyddsbiten innan kommunen sätter igång med detaljplaneringen. Det 
kommer att bli ett uppföljningsmöte? 
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§5. Kommande verksamhet 

Slåttern under vecka 35. 

Höstprogrammet 

Vi lägger ut datumen för styrelsemötena i höstprogrammet, där vi också hälsar folk välkomna. 

Höstens styrelsemöten blir: 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari. 

Jörgen föreslår en aktivitet där folk får komma och tala om miljöproblem de har upplevt. Det skulle 

kunna bli ett samarrangemang med STF. En idé är att vi samlar in frivilliga bidrag (idéer), ungefär som 

kollekt.  

Aktivitet inför i valet: Pehr känner sig tveksam. Han tror inte att han hinner med att arrangera något 
sådant. Alf funderar på om han vill arrangera något. Datum: 3 september. 

28 september: Stora Alsjön. Samling kl. 13. 

2 oktober: Öppet styrelsemöte 

Strandskyddsmanifestation 9 november. Vi hyr nya byggnaden vid sjön Yngern, så att vi kan vara 

inomhus. Manifestationen kl 18.00. Samling kl ?. Alf skulle vilja ordna med en inbjudan via post till 

medlemmarna i Nykvarn. Han frågar Lars L om medlemsregistret, för att få fram adresserna. Alf 

funderar på att använda Bring Citymail för utdelning av denna post. Han kollar kostnaden med Bring 

Citymail.  

4 december: Öppet styrelsemöte för december. Pehr visar sina bilder från Sarek. Vi bjuder fika/glögg. 

Lokal: Oxbacksgatan 24. 

Söndag 5 januari: Pehr arrangerar skridskotur på Yngern om stadig is ligger. 

Lars fixar ihop programmet och ser till att det skickas ut. Sista datum 18 augusti. 

Lars mailar över Nykvarns-medlemmarnas adresser i excel-format till Alf. 

§6. Övrigt 

Lars L berättar att Lars K har varit duktig i arbetet med Webbsidan. Pehr skulle vilja att de läggs in 

löpande. Han har flera datorer och har svårt att hitta dem annars.  

Facebook: Vi har en facebook-sida för Södertälje. Någon medlem i Södertälje-kretsen gjorde en 

facebook-sida för vår krets under 2007. Lars mailar personen (Kristoffer Rehnberg?) om att lägga in 

en länk till vår vanliga hemsida. 

§7. Nästa möte 

4 september kl. 1800 Oxbacksgatan 24. 

§8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Pehr Lind 

 


