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Tid: 4 december 2014 kl. 1800. 
Plats: Oxbacksgatan 24 
 
 
Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Lars Ljungdahl, Helena Hellman, Bo Danielsson 
 

§1. Formalia 

Pehr öppnade mötet och dagordningen godkändes. 

§2. Ekonomi 

Idag har vi fått återbäringen på 24 360:-. På kontot 53 525:- just nu. Vi kan få extrabidrag också. Lars 
framhöll för Riks att pengarna för slåtterbidraget inte tillhör oss. 

§3. Pågående ärenden/Remisser 

Södertälje 

Vi har överklagat kommunens minskning av strandskyddet vid Stora Måsnaren.  

Viksberg område 3:1 plan b: Vi har sagt nej till villor som ligger mitt i naturområdet . Vi föreslår att 
villorna byggs intill befintlig bebyggelse. Lars undrar varför kommunen har samråd om man inte 
lyssnar på vad folk tycker. 

Vi engagerar oss i det som betyder någonting. 

Nykvarn 

Inte så mycket på gång i Nykvarns kommun just nu. Kommunen vill bygga villor vid gamla 
tennisbanan, och därmed upphäva strandskyddet men det är ju i praktiken redan borta p.g.a. den 
tidigare tennisbanan. 

Kommunen har överklagat strandskyddet för tre områden. De har inte kommit fram med något nytt 
utan kör samma argument som Länsstyrelsen redan har sagt nej till.  Pehr undrar om vi ska skriva 
något kort. Om någon remissinstans kommer med åsikter och påpekar kan det vara lättare för 
Länsstyrelsen att återigen säga nej. Pehr har skrivit ut en del som han vid tillfälle lägger i Alfs 
postlåda. 

Vi har överklagat kommunens minskning av strandskyddet lilla måsnaren, samt Älgbostad. 

Länsstyrelsen överväger fortfarande ärendet Taxinge Stenkross. Bergkrossen hänger ihop med 
förbifart Stockholm som är tillfälligt stoppad. Det ärendet håller sig för tillfället ganska still. 

§4. Kommande aktiviteter 

11 januari:  Skridskotur på Yngern. Alf berättar att stugan fortfarande inte är klar, så frågan är om 
den kommer gå att använda 11 januari.  Pehr skickar en bild som Lars kan lägga upp som reklam på 
hemsidan. 

§5. Genomförda aktiviteter 

4 december: Pehr berättade och visade bilder från Sarek, vilket var uppskattat av de närvarande.  
Pehr skickar en bild till Lars, som han kan lägga upp på hemsidan. 



Sid 2(2) 

§6. Vårprogrammet 

Årsmöte 25 mars: lokal Oxbacksgatan 24, kan dock vara för liten, med tanke på hur många som kom 
på årsmötet 2014. Lars kollar med Klasén om han har förslag på dragplåster. Ett bra alternativ kan 
vara Nova, t ex kafeet (som var ganska trevligt). Vi kanske får betala en slant, men vi har ju bra med 
pengar på kontot, så det kan vi ha råd med. Backup får bli Oxbacksgatan 24. 

Styrelsemöte första torsdagen i månaden. 

8 Januari Styrelsemöte januari. 

5 februari möte + Dvd/Cd-bytardag. På Oxbacksgatan 24. Öppet styrelsemöte. 

5 mars: Styrelsemöte mars, för årsberättelsen skriver Klasén om remisser inom Södertälje. Pehr 
skriver dessamma för Nykvarn. 

Ugglekväll: Alf kollar med sina kontakter ornitologer om det finns någon som kan ugglor och vill ta en 
ugglekväll. 

Kosläpp. 

Möjlighet spana bävrar: kommunekologen i Nykvarn kanske kan ställa upp på en guidning i 
jägarskogen någon vårhelg, med inriktning på bävrar. 

Torsdagen 2 april är skärtorsdag och nästföljande infaller under påsklovsveckan. Vi hoppar därför 
över styrelsemöte i april. 

7 maj Styrelsemöte maj. 

§7. Övrigt 

Webbplatsen fungerar bra i dagsläget. Servern där kretsarna har sina sidor fungerade inte under ett 

flertal dagar.  

§8. Nästa möte 

Nästa möte blir den 8 januari kl 18.00 på Oxbacksgatan 24 kl. 1800. 

§9. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Pehr Lind 

 


