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Tid: 4 september 2014 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

 

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

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes med ändringar. 

§2. Ekonomi 

Det har inte hänt något på ekonomifronten.  

§3. Pågående ärenden/Remisser 

Södertälje 

Lars Ljungdahl tror Lars Klasén har koll på Bränningeviken, han tror inte detta är något vi behöver 

bevaka.  

Lars L ska kolla om det har varit någon slåtter. Det har varit en dikning, som de ska ha ersättning för. 

Det är dock ingen som hört av sig om detta.  

Alf anser att vi borde ta tag i Måsnaren, vid Almnäs. Det kommer att hända en hel del där. 

Nykvarn 

Övriga planfrågor Alf tittat på etapp 3 verkar vara en uppstädning vad man får göra och inte får göra.  

Pehr påpekar att det kommer byggas en del trevåningshus, vilket han motsätter sig. Alf påpekar att 

det redan finns en hel del tvåvåningshus. En del strandområden har också annekterats av 

omkringboende för bryggor och dylikt. 

Vi listas som sakägare i etapp 2 med delgivning. Deadline? Pehr skriver ihop text om planerat 

byggande inom 100 m från strandkanten, vilket skär av området.  Det finns en risk att det kommer 

byggas norr om detta område inom 300 meters gränsen. Båda dessa planer skulle skära av 

Bornsjökilen. Nykvarns kommun ändrade översiktsplanen påtagligt, antagligen eftersom det tittat på 

vad Länsstyrelsen sagt. Fanns ingen anledning för oss att överklaga. Vi får titta på detaljplanerna när 
de kommer och vid behov överklaga dessa. 

Taxinge bergkross sålde in förbifart Stockholm, vilket inte påverkar detta område. Detta område 

påverkar heller inte förbifarten. Det handlar om godstrafik. Bergkrossen hamnar så långt vid sidan så 

den berör egentligen inte Stockholm. De enda som synat det är Miljöpartiet och SNF. Alf skriver ihop 

något till länstidningen. Det finns en förtvivlan bland boende i område. De samråd Skanska anser att 

de behöver är avklarade. Beslutet kommer att gå att överklaga av sakägare, vilket 

Samverkansgruppen i området kommer att göra. Det kan bli en lastbil var 10e minut dygnet runt i 

åtminstone 10 år framåt. Alf tror att länsstyrelsen får svårt att säga nej, eftersom det är så listigt 

upplagt. Vägen kommer att gå rätt igenom riksintresset Taxinge. Den gamla banvallen har grusats 

upp och kommer att användas som väg, som då också kommer att vara olycksbelastad. Den här 
vägen kommer till råga på allt ligga i ett naturreservat. VI bevakar det här och skickar in något när det 

behövs. 

Pehr har lämnat in en remiss på Ringsjöhöjden. Det finns ingen bussförbindelse och det är 3km till 

centrum. Det innebär att de boende kommer bli beroende av bil (innebär ökad biltrafik och mer 

utsläpp). 
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§4. Kommande ärenden 

Det är möte om Bornsjökilen 30 september i Södertälje kommunhus. Alf jobbar vidare med det.  

Finns tankar på att anlägga ett motorcentrum i Nykvarn. Det skulle medföra mycket buller. Det 

planerade logistikcentrumet sätter stopp för att det skulle hamna för nära bostadsområden. 

§5. Vårprogram 

Klädbytardagen är väldigt populär. Anders höll i det förut ensam, med lite hjälp från någon på Luna. 

Det är dock ingen som är kvar i kretsen nu som har erfarenhet av att arrangera en sådan grej (vad vi 

vet). 

§6. Övrigt 

Föreningsbrevet (höstprogrammet) får gå iväg med vanlig post. Det vore dock bra om vi kunde skicka 
ut post till medlemmarna för andra anledningar också. Närvarande ber Alf göra ett nytt försök att få 

fram en Excel-fil med Nykvarns medlemmars adresser från Lars L? eller Lars Klasén? 

Lars L ändrar adress för snigelpost från Oxbacksgatan till sin egen adress. 

Lars L kollar med Lars Klasén om han kan skriva en text kring strandskydd. Lars L fixar ihop resten av 

programmet. Pehr berättade lite om hur den text han skrivit till höstprogrammet såg ut. 

Strandskyddsmanifestation: Tiden ändras till 17.00.  blir Alf Claesson.  Han kollar om vi kan vara i 

stugan. Alf kollar med Essmyren (kommunekolog i Nykvarn), om han kan vara med på 

manifestationen.  

Pehr sätter upp programmet i Nykvarns bibliotek och på ICA. 

Alf berättade att politiska ungdomsföreningar ökar i medlemsantal. Det är miljö- och naturfrågor som 
drar ungdomarna till föreningarna. Alf är intresserad av att etablera samarbete med fågelförening. 

Studiefrämjandet önskar också ha programpunkter tillsammans med oss. 

Friluftsfrämjandet kan också vara intresserade av detta. 

§7. Nästa möte 

Nästa möte är ett öppet styrelsemöte. Det kommer att hållas 2 oktober kl. 1800 Oxbacksgatan 24. 

§8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Pehr Lind 

 


