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Tid: 6 april 2017 kl. 1830. 

Plats: Konferensrum Fuga i Stadshuset 

 

Närvarande: Pehr Lind, Håkan Hall, Mats Johansson, Anne Kawecki, Lars Ljungdahl och Helena 

Hellman. En medlem var närvarande. Katrine Jones Hammarlund och Max Johansson 

berättade om sitt arbete för att tillgängliggöra naturen för funktionshindrade. 

§1. Formalia 
Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Lars Ljungdahl. 

§2. Inkommen post 
Det har inte kommit någon vanlig post till Lars. Håkan har skickat vidare det han fått på kretsmailen. 

Han kollar om Lars Klasén har fått informationen om Östertälje. 

§3. Pågående ärenden 

Södertälje 

Lars tror att Hall dragits tillbaka och inte är aktuellt som ärende längre. Han är dock osäker och vågar 

inte säga så mycket. Det inte kommit in något nytt ärende. Vi vet dock att Östertälje är på gång. 

Ridklubben har även informerat oss om att ovanför Hall planeras ett 37 ha stort skjutområde. Vi har 

inte fått något via de officiella kanalerna om detta. 

Nykvarn 

Beslut om gå vidare med Hökmossen 2b skulle fattas igår. 100 meter ner till Yngerns strand är redan 

planlagt så det kan vi nog inte komma ifrån. Det kommer att krocka med en nyckelbiotop strax söder 

om Hökmossbadet. Kommunstyrelsen har fattat beslutet och det går nu vidare till 

kommunfullmäktige. Om vi ger Lars Klasén ett underlag skulle han eventuellt kunna hjälpa till genom 

punktinsatser. En detaljplan för Älgbostad 1b är på gång.  

Många kommuner fattar beslut som är direkt lagvidriga i planärenden, förmodligen p.g.a. okunskap. 

§4. Höstprogram 
Yngern-dag nere vid båtklubben där vi bjuder in någon från länsstyrelsen. Bjarne Tuturen har dykt där 

och kan massor. Nykvarns miljöstrateg Pernilla Barrud borde också vara med. 

Vi kan ha ett samarbete med Järna hembygdsförening. 

Föredrag om skogsvård där frågan om vad man får avverka och inte får tas upp. Håkan har kontakt 

med två på riksföreningen. Isgren i Botkyrka kommun vore en lämplig gäst.  

Föredrag av en kille som kan klemantis.  

Vi skulle kunna ha en höst-vandring från Stora Alsjön till Lilla Alsjön, och sen vidare till Horsjön och 

tillbaka.  

Förslag på föredrag om rovfåglar, någon enskild art eller allmänt. 

Någon annan som vet något som kan vara lockande? 

Lars fixar någon föredragshållare för december.. 

§5. Övrigt 
Helena föreslår att vi kunde intressera studenter vid universitetet göra examensarbete kring 

Nykvarns hantering av strandskydd.  

Det vore bra om vi hade en lista på alla ärenden vi får in från båda kommunerna, samt hur vi väljer 

att hantera varje ärende. 



Sid 2(2) 

Många idrottsföreningar är inbjudna till Visionsträff Nykvarn, dock inte vi. Anmälan gick ut i 

måndags. Det skulle vara bra om vi kunde komma med på listan i framtiden. 

§6. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir 4 maj kl 1830 i konferensrum Fuga i Stadshuset i Södertälje. 

§7. Mötet avslutades. 
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Anteckningar från aktivitet med Katrin Jones Hammarlund 

Naturen på lika villkor.  

Katrin berättade om naturskyddsföreningens arbete att bedöma tillgänglighet i naturen, genom att 

undersöka olika hinder och mäta lutning på olika gångstråk i naturmiljö. Hon skriver även rapporter 

om detta. Hon inventerar naturområden vad gäller tillgänglighet och har satt ihop foldrar med karta 

och lättillgänglig text. Hon och Naturskyddsföreningen vill samarbeta med fler organisationer och 

också koppla ihop olika organisationer. Då kan man hitta gemensamma vinster, vilket ger bättre 

hälsa för funktionshindrade. 

Än så länge är Haninge, Botkyrka och Salem med. Södertälje och Järfälla är på gång. 

Hinder kan vara fysiska, mentala (brist på information) och strukturella hinder. Många hinder kan 

vara sådana som vi andra inte tänker på. Haninge är bra på lägga ut information på naturkartan. 

Södertälje har inte gjort något (hittills). Vi får se hur kommunen sköter sig när de ska ha kommit i 

gång med arbetet. 

Om det inte finns bra mobiltäckning så kanske man inte vågar ge sig ut. De hjälpmedel som skulle 

fungera i skogen beviljas inte av försäkringskassan, vilket försvårar för funktionshindrade.  

Alla deltagare på naturskyddsföreningens aktiviteter är försäkrade oavsett om de är medlemmar 

eller inte. Försäkringen går via riksorganisationen.  

Katrine Jones Hammarlund har tidigare arbetat med frågan. Hon kommer nu att börja på 

studiefrämjandet i Stockholms län och tar då med sig projektet Naturen på lika villkor. Hon blir vår 

kontaktperson på studiefrämjandet. 


