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Tid: 2 oktober 2014 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Jörgen Cederblad-Wide, Helena Hellman,  

Bo Danielsson och Gudmund Tällgård 

 

§1. Formalia 

Pehr öppnade mötet och dagordningen godkändes. 

§2. Ekonomi 

Via mail har Lars Ljundahl (kassör) förmedlat hur vår ekonomi ser ut just nu. Vi har 29168 kr på 

banken (när höstens utskick är klart). Vi väntar på årets återbäring, som kommer vara på 24000. I och 

med att Lars ej var närvarande på mötet bordlades ekonomin till nästa möte. 

§3. Pågående ärenden/Remisser 

Södertälje 

Ingen av de närvarande har hand om remisser inom Södertälje kommun. Den närvarande styrelsen 

ger Lars Ljungdahl och Lars Klasén i uppdrag att titta igenom det Södertälje kommun ändrat vad 

gäller strandskydd inom kommunen. Pehr skriver ihop ett mail till Lars Ljungdahl och Lars Klasén. 

Scania vill ha tillstånd för att utöka? De räknar med att det inte kommer bli mera utsläpp. Alf har läst 

igenom det mesta och han tror att utsläppen kommer att öka. Alf läser igenom igen och samverkar 
med Lars Ljungdahl och Lars Klasén om eventuellt remisskrivande.  

Nykvarn 

Nykvarns kommun anser att det räcker med 25 meters strandskydd vid gården vid Älgbostad. 

Remissen ska vara inne 25 oktober.  

Skyddet för Bornsjökilens värdekärna kanske inte är så starkt. 

Kommunen vill ta bort det utökade strandskyddet vid lilla Måsnaren, vid Långsjön (tidigare militärt 

område), samt på tre ställen längs Mälaren. De delar som kommunen vill ta bort utökat 

strandskyddet för, skiljer sig inte från de områden där de vill ha det kvar. Alf läser in sig på det 

material Landstinget har. Vi överklagar samtliga dessa områden. 

§4. Kommande ärenden 

Kommande helg kommer höstens två första aktiviteter att genomföras. På lördag 4 oktober hålls en 

manifestation i Bränningeviken. Alf och Jörgen räknar med att vara med på denna aktivitet. På 

söndag är det vandring i Stora Alsjöns naturreservat.  Ansvarig för den aktiviteten är Pehr. 

Strandskyddsmanifestationen 

Alf får besked om någon vecka huruvida vi kan använda stugan. Om vi inte kan vara i stugan är ett 

alternativ att vara på stranden. Alf bevakar om vi behöver söka polistillstånd p.g.a. eldning. 

§5. Genomförda aktiviteter 

Inga aktiviteter har genomförts hittills under hösten. 
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§6. Övrigt 

Jörgen har vid tidigare möten pratat om att han kan tänka sig att hålla i en aktivitet, där vi tittar 

närmare på naturvården i andra länder (han tänker sig Palestina och Västsahara, som båda är under 

ockupation), och jämföra denna med den svenska naturvården. Eftersom han känner att hälsan 

återigen är på väg att svikta, vill han gärna skjuta denna aktivitet på framtiden.  

Jörgen tycker att vi är lite hämmade av arbetet med remisser. Pehr håller med om att remissarbetet 

kan göras mer lättillgängligt. Jörgen tycker också att vi skulle kunna ta upp mer om naturvård och 

naturskydd under våra utomhusaktiviteter, samt att dessa gärna också samordnas med t ex 

Friluftsfrämjandet. Pehr påpekar att skridskoturen han planerar hålla på Yngern i januari kommer 

samordnas med Friluftsfrämjandet. Han säger också att det är svårt att stå ute i ett fint naturområde 

och prata, om vädret är annat än behagligt.  

§7. Nästa möte 

Nästa möte blir den 6 oktober kl 18.00 på Oxbacksgatan 24 kl. 1800. 

§8. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Pehr Lind 

 


