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Tid: 8 januari 2015 kl. 1800. 
Plats: Oxbacksgatan 24 
 
 
Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Lars Ljungdahl, Helena Hellman 

§1. Formalia 

Föregående mötes protokoll godkändes. 

§2. Ekonomi 

Vi har fått ytterligare 3 500 kr som ett extrabidrag från riks. 

§3. Pågående ärenden/Remisser 

Södertälje 

För Ekgården norra del a har vi överklagat. Kommunen har delat upp området i mindre områden. Det 
gör att de kan säga att sådant som behöver skyddas och behållas nog finns i något/några av de andra 
områdena. Därmed är det lätt att det som behöver skyddas försvinner lite i taget. 

Nykvarn 

För nästa etapp av Ringsjöhöjden planerar kommunen att ta 20 ha av värdekärnan i den gröna kilen. 
Dessutom ligger området en bra bit utanför samhället utan tillgång till allmänna kommunikationer, 
vilket gör att alla kommer att åka bil dit. Området består också av öppen mark med sand där insekter 
tycker om att leva. Kommunen framhåller att inventering har gjorts och att man då inte hittade några 
insekter där. Det var dock höst när inventeringen gjordes och det får anses allmänt känt att insekter 
inte är aktiva på hösten. 

Nykvarn planerar sin bebyggelse som många små satelliter, vilket inte är bra ur miljöns synpunkt. Det 
i sin tur leder även till problem med avlopp. 

§4. Kommande aktiviteter 

Skridskoturen på Yngern 11 januari är inställd p.g.a. för dåliga isar. 

§5. Genomförda aktiviteter 

Pehr Lind pratade om Sarek och visade bilder. Förutom den närvarande styrelsen kom ytterligare en 
åhörare. 

§6. Vårprogrammet 

Ugglekvällen bör vara i februari eller möjligtvis i början av mars. 

Lördag 9 maj: En kväll att titta på bävrar. Nere vid sjön finns det bäverfällen. Pehr kan tänka sig att 
vara ansvarig för denna verksamhet. 

5 mars Styrelsemöte Nykvarn 17.30 – 19.00. Vi borde ha ett styrelsemöte i Nykvarn, eftersom 
kommunen ingår i vårt område. Pehr skulle kunna tänka sig bjuda in kommunekologen eller någon 
från samhällsbyggnadskontoret. 

7 maj Styrelsemöte och Bokbytardag. 

 



Sid 2(2) 

§7. Årsmöte 

Årsmötet bör vara i Södertälje eftersom vi har flest medlemmar där. Ett styrelsemöte bör vi ha i 
Nykvarn. Då får vi se om det kommer några och i såna fall hur många. Vi pratade om olika personer 
som vi kanske kan bjuda in till årsmötet som dragplåster. Alf pratar med sina ornitolog-kontakter om 
någon kan komma och prata om fåglar i allmänhet eller vårfåglar i synnerhet. Han passar också på att 
fråga när det är lämpligt med en ugglekväll. 

Vi pratade om vad som ska vara med i årsberättelsen. De olika delarna skickas till sekreteraren som 
sammanställer. I inledningen till program och kallelse tar vi med att vi behöver mer folk till styrelsen. 
Pehr påtar sig att skriva ett skelett som vi kan använda när vi skriver de olika delarna av 
årsberättelsen. Alf planerar bli pensionär under året och istället lägga tid på att bygga nätverk för bl a 
vår verksamhet.  

Vi pratade om vilka som är med i valberedningen.  Lars kontaktar valberedningen. Pehr, Alf, Lars och 
Helena kan tänka sig att fortsätta. Alf ska tänka på han kan tänka sig att vara ordförande, eftersom 
han kommer att ha tid till ett sånt åtagande. Pehr kan tänka sig vara vice ordförande. Lars kontaktar 
vår revisor och frågar han kan tänka sig att fortsätta. 

§8. Övrigt 

Problemet med webbsidan är att vi inte har någon som lägger ut material.  

§9. Nästa möte 

Nästa möte blir den 5 februari kl 18.00 på Oxbacksgatan 24 kl. 1800. 

§10. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Pehr Lind 

 


