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Tid: 4 juni 2015 kl. 1830. 
Plats: Strömsborgs båtklubb i Nykvarn 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Håkan Hall, Lars Ljungdahl, Monica Roxman, Anne Kawecki 

Helena Hellman, samt Lars Klasén. 

§1. Formalia 

Dagordningen godkändes. Till justeringsperson valdes Håkan Hall. 

§2. Pågående ärenden 

Södertälje: För de överklaganden vi skickat in har vi inte hört något. Utvidgat strandskydd vi har inte fått 
någon respons för. Det är en mkb på gång om byggandet av en förskola i Kusens backe enl. Lars Klasén. 
Gruppen som arbetar för att bevara Kusens backe har möte 14/6. Detta kommer att bli ett remissärende 
så småningom. Det är även planer på att bygga stadsvillor i området. 
 
Nykvarn: Åkerholmarna ska behållas för Mörby norra. I övrigt har vi inget att påpeka. Annars är Älgbostad 
och Bornsjökilen de ärenden vi har, som pågår i Nykvarn. Alf berättar att vi inte längre får delta i arbetet 
för Bornsjökilen. Vi har påpekat att vi vill att kommunekologen Essmyren ska delta i arbetet, men han har 
fått stopp från kommunen. Alf skulle kunna skriva ihop ett medborgarförslag som är från kretsen. Vi 
lägger protokollet från senaste mötet i Bornsjökilen som bilaga till detta protokoll.  
Stenkrossen kommer att gå igenom. Den behövs för att ta hand om sten från förbifart Stockholm.  
Lars Klasén tyckte inte vi skulle överklaga Ekudden norra, vilket också blir vårt beslut. 

§3. Hemsida 

Monica har funderat på saken men inte gjort mer. Hon är intresserad av att ta hand om saken. Lars K 
påpekar att det är viktigt att sidan underhålls. Protokollen ska vara uppdaterade och de aktiviteter vi 
genomför ska upp så att det syns att vi gör något. Det finns en facebooksida i vårt namn som uppdateras 
av Karin Reuterswärd. Det skulle dock vara bra om vi hade koll på vad som skrivs i vårt namn. 

§4. Höstprogrammet 

Vi är alltid i tidsnöd när det gäller programmet. Vi skulle därför behöva en programansvarig. Destination 
Södertälje skulle vilja att vi har en programansvarig som då kan få publicera aktiviteter på deras sida. Pehr 
föreslår i Håkan, som tar på sig uppdraget. 

3 sept kl 18.00 visning av film Nedskräpningens hav. Vi bjuder in den person som hanterar facebooksidan 
som står i vårt namn. Efter filmen har vi styrelsemöte. Alf kollar lokal. 

12 september kl 12 – 15 Södertälje kommun skulle vilja att vi deltar i en aktivitet på biblioteket svamp- 
och äppel-lördag. Monica fixar gärna. 

20 september Pehr kan tänka sig leda i vandring i Stora envättern. 

8 oktober Styrelsemöte Vi har inte bestämt lokal och återkommer därför om detta. Förslag att ha ett 
föredrag om rovdjur. Pehr mailar Mikael Essmyren.  

5 november Förslag på filmvisning och dvd-bytarkväll. Styrelsemöte. 

8 november (antagligen) Strandskyddsmanifestation på Strömsholms båtklubb vid Yngern. Helena kollar 
datum. Det har senare kommit mail om att manifestationen ska hållas 15 november. 

3 dec styrelsemöte julavslutning kl 18.00. 

10 jan skridskotur på Yngern. Pehr ansvarig. 

Vi kan höra med Botkyrka–Salem om de är intresserade av något samarrangemang även i höst. 

Anne påpekar att söndagar är en bra dag för aktiviteter, eftersom de flesta då har hunnit fixa det som ska 
fixas, under lördagen. Håkan tar fåglar. 



Sid 2(2) 

§5. Mailansvarig 

Mailansvarig Lars k påpekar att han vet inte om det är någon som följer upp saker och ting. Det skulle 
behövas en mail-ansvarig som skickar vidare olika mail till rätt person. Alf tar hand om det. Monica skulle 
gärna göra det men vill inte ta på sig för mycket. Lars K fortsätter som förut och Alf hjälper till. 

§6. Övrigt 

Lars K påpekar att protokollen behöver komma ut snabbare. De beslut som styrelsen fattat ska omsättas i 
praktiken. Den som är ansvarig för detta behöver ha det på pränt för att veta vad som ska göras. Hela 
styrelsen behöver också veta vad som sagts och beslutats, för att ha något underlag fram till nästa 
styrelsemöte. 

§7. Kommande möten 

Nästa möte är torsdag den 3 september kl. 1830 på Oxbacksgatan 24. 

§8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Håkan Hall 

 


