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Tid: 5 februari 2015 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

 

 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Lars Ljungdahl, Helena Hellman 

 

§1. Formalia 

Föregående mötes protokoll godkändes. 

§2. Inkommande post 

Till kretsen har inkommit kretsbrev, brev om klädbytardag och blankett om återbäring. 

§3. Pågående ärenden/Remisser 

Södertälje 

Miljödep har önskat att vi kan styrka vår talerätt genom att skicka in årsmötesprotokoll, stadgar och 

protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-04-03.  

Kungsdalens förening har godkänt vägen som måste förstärkas. Lars har inte hunnit titta på det än.  

Vi har emottagit en remissförfrågan om bergtäkt i Hall. 

Nykvarn 

Hökmossen 1:6 etapp 2,länsstyrelsen har begärt få in årsmötesprotokoll, stadgar och protokoll från 

konstituerande styrelsemöte för att styrka vår talerätt. 

§4. Kommande aktiviteter 

Öppet styrelsemöte i Nykvarn 5/3: Nykvarns kommunekolog Mikael Essmyren kommer och pratar 

om sitt arbete. Lokal Harry. Föredrag 17.30, därefter styrelsemöte. 

§5. Genomförda aktiviteter 

Inga aktiviteter har genomförts sen förra styrelsemötet. 

§6. Vårprogrammet 

Pehr skriver ihop en kort text till programbladet och mailar till Lars L till 7 februari.  

Lars och Lars Klasén har besökt några presumtiva (i alla fall på sikt) styrelseledamöter.  

Pehr kan ställa upp som vice ordförande. Alf vill ha ett till år att tänka på saken om han vill bli 

ordförande eller inte.  

Verksamhetsberättelse Lars Klasén skriver om media och remisser inom Södertälje. För Nykvarn har 

Pehr skrivit om remisser. Vi skriver inget om media i Nykvarn. Deadline för verksamhetsberättelsen 

är 22 feb. Lars L fixar medlemslista (huvudmedlemmar, ej familjemedlemmar) för Nykvarn. Helena 

laddar ner verksamhetsberättelse från förra året, raderar det gamla och mailar ut så andra kan fylla i. 

i Word. 

 

 



Sid 2(2) 

§7. Årsmöte 

Vem ska bjuda in som föredragshållare? Alf fortsätter att undersöka frågan under helgen. Alf föreslår 

att vi breddar vår bas och upprättar kontakter med likasinnade föreningar. Vår ordförande går på 

deras årsmöten och deras ordförande går på vårt. Vi skulle också kunna samarbeta med t ex 

programpunkter. Som föredragshållare på årsmötet sätter vi upp att någon pratar om vårfåglar. 

§8. Övrigt 

Pehr gör flyer för det öppna styrelsemötet (där han inte kan vara med). Pehr mailar flyern till Lars L 

som skickar ut till samtliga medlemmar. Alf fixar kaffe, the´ och fikabröd. Alf tar med projektor, Lars 

kör sitt på projektorn,  

Alf berättade om ett seminarium han varit med på. Det var en välbesökt aktivitet, en del från 
Naturskyddsföreningen var med. Många av deltagarna representerade kommuner. Människor från 

hela landet var med. Bitvis tuffa diskussioner mellan de från Naturskyddsföreningen och de från 

handelskammaren. Diskussionerna rörde om naturmark ska användas för att bygga bostäder kontra 

att man inte vill bygga för mycket, för att hålla värdet på bostäderna uppe. Fanns en hel del idéer om 

hur man kan lösa det här problemet och börja värdera ekosystemtjänster.  

§9. Nästa möte 

Nästa möte blir den 6 mars i Nykvarns bibliotek. Lokal Harry kl. 1730. 

§10. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Ljungdahl 


