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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018: 
 

Verksamhetsberättelsen avser tiden 1 januari till 31 december 2018.  

 

Medlemmar  

Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 2143. Av dessa är 1224 huvudmedlemmar och 919 

familjemedlemmar samt 3 st. ständiga-/ hedersmedlemmar. 

 

Styrelsens sammansättning  

Vid årsmötet den 15:e mars 2018 valdes ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter enligt 

nedan. Styrelsen konstituerade sig omedelbart därefter, med nedan angivna funktioner.  

 

Pehr Lind    Vice ordf., remissansvarig Nykvarn  

Håkan Hall    Webbansvarig 

Helena Hellman  Sekreterare 

Lars Ljungdahl   Kassör, postmottagare, remissansvarig Södertälje 

Anne Kawecki   Ordinarie ledamot 

Mats Johansson   Suppleant   

 

Lars Klasén har varit adjungerad till styrelsen och arbetat med remissärenden i Södertälje.  

 

Ekonomi  

Ekonomin har under året 2018 varit god. Den enskilt största intäkten utgjordes av återbäringen 

från riksföreningen. För detaljer hänvisas till årsredovisningen.  

 

Styrelsens möten  

Styrelsen har haft nio st. protokollförda styrelsemöten. Mötena har ägt rum i Södertälje stadshus, 

förutom ett möte, som hölls på Båtklubben i Nykvarn. 

 

Programblad 

Styrelsen har sammanställt ett vår- och ett höstprogramblad som utsänts till medlemmarna per 

post och som också varit tillgängligt på vår hemsida (se dessa där). Förutom regelbunden 

programverksamhet och öppna styrelsemöten, så har styrelsen arbetat med remissärenden i de två 

kommunerna. 

 

Remissyttranden, skrivelser, anmälningar 

Södertälje 

2018-04-05 Yrkande på stopp för de pågående arbetena på Skarlunda 1:2 och 1:4 (Till 

miljönämnden) 

2018-06-21 Skrivelse ang. Tysslinge Åkeri AB:s önskan om att ta 4 hektar jordbruksmark ur 

produktion för att där anlägga en fordonspark (Till Stadsbyggnadsnämnden) 

2018-06-21 Skrivelse ang. Tysslinge Åkeri AB:s önskan om att ta 4 hektar jordbruksmark ur 

produktion för att där anlägga en fordonspark (Till Miljönämnden) 
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2018-09-28 Yttrande över ”Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål rörande 

del av Tysslinge 1:4, Södertälje”, med utfyllnad av 4 hektar jordbruksmark som tas 

ur produktion för anläggande av fordonspark. (Till Miljönämnden) 

2018-11-09 Anmälan avseende avverkning i strid med Skogsstyrelsens beslut samt om felaktiga 

uppgifter från företaget ENRECO om Skogsstyrelsens beslut i ansökan till Botkyrka 

kommun inför kommunalt beslut om utfyllnad med miljöfarligt avfall för 

verksamhetsytor för maskiner mm (Till Skogsstyrelsen med anledning av 

markutfyllnad vid Tyttinge, Botkyrka kommun, på gränsen till Tysslinge i 

Södertälje) 

 

Omnämnanden i media 

Artikel i LT 2018-01-01: ”Tio miljoner ton kan nu börja brytas” (Om bergtäkten 

vid Hall) 

Artikel på LT.se 2018-01-08: ”Fyra tunga lokala röster vill ändra kommunens plan på 

nya industriområdet vid ’Träsket’ ” (Om 

verksamhetsområde Södertälje Syd) 

Artikel i LT 2018-01-10: ”Fyra tunga röster vill ändra planerna” (Om 

verksamhetsområde Södertälje Syd) 

Ledare i LT 2018-01-13: ”Fantastiskt initiativ – då slipper vi skönhetsrådet” 

(Eloge till föreningens engagemang i planfrågor) 

Reportage i SVT Södertälje 2018-04-12: ”Naturskyddsföreningen: Helt sanslöst att göra så utan 

tillstånd”. (Om Skarlunda. Intervju på plats med Lars 

Klasén) 

Artikel på LT.se 2018-04-14:  ”Misstänkt miljöbrott i Skarlunda: De har inte ansökt 

på rätt sätt” (Om Skarlunda. Intervju på plats med Lars 

Klasén) 

Artikel i LT 2018-04-16:  ”Bygget stoppas efter misstänkt miljöbrott” (Om 

Skarlunda. Intervju på plats med Lars Klasén) 

Artikel i LT 2018-05-31: ”Riskerar miljonböter för avverkad skog” (Om 

Skarlunda) 

Artikel i LT 2018-11-03: ”Grannarna oroliga när åkeriet villl expandera” (Om 

Tysslinge åkermark) 

Artikel på LT.se 2018-11-03: ”Grannar oroliga för att Tysslinge blir ett 

industriområde när åkeriet vill expandera: ’Fordonspark 

passar inte in i den lantliga miljön’ ” (Om Tysslinge 

åkermark) 
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Nykvarn 

2018-01-15 Samråd Detaljplan för Hökmossen 1 b. 

2018-03-14  Samråd Miljöprogram för Nykvarns kommun. 

2018-04-29  Samråd Stråkstudie för Taxinge mfl. 

För detaljinformation, v.g. se kretsens hemsida. 

Omnämnanden i media 

Artikel på LT.se 2018-01-27:  "Flertalet protester mot hus vid Hökmossbadet" 

 

Artikel i LT 2018-01-27:   "Flertalet protester mot hus vid Hökmossbadet" 

 

Artikel på LT.se 2018-09-04:   "Segdraget bostadsprojekt vid Yngern går i mål: 'Det 

känns fantastiskt' " 

 

Artikel i LT 2018-09-05:   "Segdraget bostadsprojekt går i mål" 
 

 

 

Södertälje 2019-02-20 
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