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Tid: 6 november 2014 kl. 1800. 
Plats: Oxbacksgatan 24 
 
 
Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Helena Hellman, Bo Danielsson och Gudmund Tällgård 
 

§1. Formalia 

Pehr öppnade mötet och dagordningen godkändes. 

§2. Ekonomi 

Ämnet bordläggs eftersom Kassören Lars Ljungdahl inte kunde vara med på mötet. 

§3. Denomförda aktiviteter 

Bränninge 4 oktober: Lyckad aktivitet med många deltagare. Aktiviteten blev även uppmärksammad i 
media. Jörgen Cederblad-Wide och Alf Claesson var med från styrelsen. 

§4. Kommande aktiviteter 

Vi kommer inte ha tillgång till stugan för en strandskyddsmanifestation vid Yngern 9 november. Det 
är inte roligt att vara ute så här års. Dessutom blir det mörkt under eftermiddagen, vilket gör att det 
är svårt att uppskatta omgivningen. Denna aktivitet skjuts därför på framtiden. När den nya stugan är 
klar kan vi göra något ordentligt då. 

Bildvisning 4 december: Pehr visar bilder från Sarek och är ansvarig för denna aktivitet. Alf har 
projektor. 

Det blir en skridskotur på Yngern 11 januari om isarna håller. Alf kollar om vi kan låna stugan i 
samband med denna aktivitet. Ansvarig för denna aktivitet är Pehr. 

§5. Pågående ärenden 

Södertälje 

Vi lyckades få in överklagan om upphävande av strandskydd för södra måsnaren i sista stund. 

Nykvarn 

Nykvarns kommun har själv överklagat länsstyrelsens beslut. De bad om att få komma in med en 
överklagan i efterhand. Vi har överklagat länsstyrelsens beslut om älgbostad och lilla måsnaren. 

§6. Kommande ärenden 

Hökmossen 6:1 etapp 2: vi överklagat detaljplanen. Torde vara svårt för länsstyrelsen att förkasta vår 
överklagan förrän Miljödepardementet sagt sitt. 

Ringsjöhöjden, pågår vi har inte fått något mer svar.  

§7. Övrigt 

Årsmötesprotokollet glömdes bort, skrevs under i veckan. Pehr hoppas det kom in i tid till kansliet så 
vi får pengarna. 

Karin Reuterswärd (tidigare ordförande i Huddinge) har hört av sig om att hon skulle kunna 
administrera vår facebook-sida (lägga upp bilder och skriva kommentarer). I och med att vi har svårt 
att hålla vår hemsida up-to-date, känns det inte så viktigt med en aktuell facebook-sida. 

 



Sid 2(2) 

Pehr påminner Alf om kvitton för de bullar och fika han köpt till detta möte och det förra.  

Alf tar med sig projektor nästa gång. Pehr tar bilderna på usb. Jag eller Alf har dator att använda för 
bildvisning. 

Pratade lite löst kring uteaktiviteter för våren. 

§8. Nästa möte 

Nästa möte blir den 4 december kl 18.00 på Oxbacksgatan 24 kl. 1800. 

§9. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Pehr Lind 

 


